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KRISLAI
Prašymas ir kvietimas 
Gera pradžia
Palestiniečių įspėjimas 
Kad jų viltys išsipildytų 
Didelis nusivylimas

A. BIMBA
Dar kartą norių, draugai ir 

draugės laisviečiai, jums pri
minti, kad mūsų metinis va
jus, kurį galima vadinti ir 
mūsų didžiąją javapjūte, 
prasidės su rugsėjo 1 diena. 
Jo pasibrėžti tikslai dideli ir 
garbingi. Bet jiems pasiekti 
reikalingos visų "Laisvės” 
skaitytojų ir rėmėjų sutelk
tos pastangos. Ar visi ir 
visos jau esame tam pasiruo
šę?

Neatsidėkime vien ant sau
jelės vajininkų. Jie nėra 
viršžmogiai. Jiems reikalin
ga visų mūsų parama, talka. 
Nepamirškime, kad nuo šio 
vajaus rezultatų labai daug 
priklausys mūsų laikraščio 
atei1 ’

□
Viski rodo, kad šiomis 

dienomis kongresmanų gru
pės apsilankymas Vietnamo 
Socialistinėje Respublikoje 
su oficialiu vizitu ir pasitari
mas su jos vadovybe dėl 
normalizavimo santykių bus 
gana gerai pavykę. Kongres- 
manai sako, kad pasitarimai 
buvo draugiški ir konstruk
tyvūs, kad jiems pavyko 
pašalinti visą eilę nesusipra
timų ir kliūčių iš kelio į 
pasiekimą pilnų, normalių 
santykių tarp Jungtinių Val
stijų ir Vietnamo.

Nors, tiesa, tikslas tebėra 
toli gražu nepasiektas, tame 
kelyje tebėra nepašalintų 
daug pačių sunkiausių kliū
čių, bet džiugu, kad turime 
gerą pradžią, kad ir iš šios 
šalies pusės yra šis tas daro
ma santykiams normalizuoti. 
Tikėkime, kad rimtai pradė
tos tarp šių šalių derybos 
nebus nutrauktos ir kad san
tykiai anksčiau ar vėliau bus 
normalizuoti.

□
Šiandien plačiai kalbama, 

kad Izraelis jau beveik sutin
kąs suteikti palestiniečiams 
“autonomiją,” vietoje leidimo 
jiems turėti savo nepriklau
somą valstybę tarp Izraelio 
ir Jordanijos, kad kai kurios 
šalys, jų tarpe ir Jungtinės 
Valstijos, planuojančios pa
našaus pobūdžio rezoliuciją 
pravesti ir Jungtinėse Tau
tose. Dabar atėjo praneši
mas iš Damaskus, Sirijos 
sostinės,/ kad Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizacija, 
kuriai vadovauja Yasir Ara
fat, įspėja visus, jog ji šiuo 
klausimu nedarys jokių nuo
laidų, nesiskaitys su jokia 
tokia rezoliucija, kurioje ne
bus pripažinta palestinie
čiams teisė į nepriklausomą 
valstybę. Veltui įvairūs ma
nevrai pakeisti šį palestinie
čių nusistatymą ir įpiršti 
jiems kokia ten “autonomi- • »• J4. □

Praeito pirmadienio prane
šime iš Maskvos sakoma, 
kad Tarybų Sąjungos vadai 
su Brežnevu priešakyje ma
no, jog nepaisant Jungtinių 
Valstijų Senate taip užsitę
susių debatų ir ginčų del 
ratifikavimo SALT II, sutar
tis bus ratifikuota be patai
symų, kurie padarytų ją Ta
rybų Sąjungai nebepriimti- 
na; Butų gerai, kad tarybi-

Vėl labai pakilo 
urminės kainos

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas raportuoja, 
kad urminės arba gamybinės 
kainos liepos mėnesyje paki
lo 1.1 procento. Tai labai 
didelis pakilimas. Toks aukš
tas mėnesinis urminių kainų 
pakilimas jau senokai bebu
vo.

Kainų kilimas reiškia in
fliacijos kilimą. Tai smūgis 
prezidento Carterio pažadėji
mui, kad nuo dabar daugiau
sia vyriausybės dėmesio bus 
nukreipta į kovą su infliacija, i

Taipgi Darbo Departamen
to raporte pabrėžiama, kad 
per liepos mėnesį namų ap
šildymo aliejus pabrango 9 
procentais, o gazolinas 3.9 
procento.

VVashingtonas. — Rugpjū
čio 9 dieną prie Pentagono 
policija suareštavo 7 bran
duolinių ginklų priešus.

Už prekybinę 
sutartį su Kinija

Pekinas. — Šiuo tarpu 
Kinijoje su vizitu lankosi 
žymusis Jungtinių Valstijų 
Kongrese reakcininkų vadas 
senatorius Henry M. Jack- 
son. Jo vizitas tęsis net 18 
dienų. Vos spėjęs įkelti koją 
į Pekiną, jis pareiškė, kad jis 
stoja už plačiausią prekybinę 
sutartį tarp Kinijos ir Jung
tinių Valstijų ir už suteikimą 
Kinijai prielankiausių sąly
gų. Bet jis pasilieka griež
čiausiu priešu panašios su
tarties su Tarybų Sąjunga.

Anglams nepatinka
Londonas. — Anglai nesle- j 

pia savo nepasitenkinimo 
New Yorko valstijos guber
natoriaus Carey kišimuisi į 
Anglijos santykius su Šiauri
ne Airija. Mat, gubernato
rius pranešė, kad jis pakvie- ' 
tė Angliją ir Airiją pas jį | 
atsiųsti atstovus pasitarimui. I 
Kaip žinia, tie sąntykiai yra 1 
gana įtempti. Gub. Carey 
nori juos pagerinti, pataisy
ti. Anglai sako, kad tai yra 
jų naminis reikalas ir Carey 
neturi teisės į jį kištis. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
niams vadams nereikėtų nu
sivilti.

Jau visas pasaulis puikiai 
žino, kad milžiniška Jungti
nių Valstijų žmonių dauguma 
pritaria sutarčiai su Tarybų 
Sąjungą dėl branduolinių 
ginklu apribojimo. Mūsų se
natoriai iki galvų užversti 
reikalavimais bei raginimais 
balsuoti už sutarties ratifika
vimą. Jie turėtų su jais 
skaitytis.

□
Pažangiečių dienraštis 

“Daily World” (rugpjūčio 10 
d.) smarkiai kritikuoja Ame
rikos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso Pildomosios Tarybos 
įvykusį susirinkimą, kad jis 
nenūtarė eiti linkui nepri-‘ 
klausomos politinės veiklos. 
Taryba kalba daugiau kaip 
keturiolikos milijonų organi
zuotų darbininkų vardu. 
Kaip tik dabar, jau beveik 
prezidentinių rinkimų išva
karėse laikas, proga nepri- ! 
klausomą nuo kapitalistinių i 
partijų politinę akciją prade- j 
ti. Bet Taryba ta proga i 
nesinaudojo. Ji verta ne tik i 
kritikos, bet ir pasmerkimo.

Daug darbininkų neteks darbo

Unijos prez. Douglas Fraser [kairėje] ir korporacijos 
atstovas Marc Stepp.

Pranešama, kad didžioji 
Chrysler Corporation nutarė 
pradėti mažinti savo taip 
vadinamų “baltkalniečių” 
darbininkų skaičių. Per visą 
šalį neteksią darbo penki 
tūkstančiai raštinių darbinin
kų bei darbininkių. Atleidi
mas tuojau prasidėsiąs.

Tuo ir kitais klausimais 
tarp unijos ir korporacijos 
eina pasitarimai. Jungtinei

Gal šį kartą jis laimės
Newark, N. J. — George 

Merritt nubaustas viso am
žiaus kalėjimu ir jau 12 metų 
laikomas Rahway kalėjime. 
Jo byla plačiai žinoma visoje 
šalyje. Į ją tapo atkreiptas ir 
viso pasaulio dėmesys per 
Jungtinių Tautų Komitetą 
Politinių Kalinių Jungtinėse 
V ai t i jose Reikalais.

George Merritt laikomas 
rasinės diskriminacijos auka, 
nes prieš jį kaltinimai nepa
grįsti neginčijamais faktais. 
Iš tikrųjų jis yra politinis 
kalinys.

Merritt bylos istorija 
trumpai tokia: 1967 metais 
Plainfield, N. J., juodųjų 
apgyventame rajone įvyko 
riaušės. Ją malšinant vienas 
baltas policistas buvo nušau
tas. Tuoj buvo suimtas jau
nuolis George Merritt, kalti
namas papildymu tos žmog
žudystės, teisimas ir nubaus
tas viso amžiaus kalėjimu. 
Bet New Jersey valstijos 
aukščiausiasis teismas tą 
nuosprendį atmetė, panaiki
no. Tada Merritt buvo teis
tas antru kartu, vėl buvo 
paskelbtas kaltu, bet ir vėl 
valstijos aukščiausiasis teis
mas tą nuosprendį panaiki
no. Tada jis buvo teistas 
trečiu kartu, vėl paskelbtas 
kaltu ir vėl nubaustas viso 
amžiaus kalėjimu, ir iki šiol 
tebelaikomas Rahway kalėji
me. Dabar jau apeliacija yra 
įteikta federaliniam teismui. 
Kova už jo išlaisvinimą nesu
stoja.

VVashingtonas. — Spėja
ma, kad kai Popiežius Jonas 
Paulius II lankysis spalio 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se, jis atvirame ore sostinėje 
atlaikys ir mišias. Joks kitas 
popiežius nesąs to padaręs.

Automobilistų Unijai vado
vauja jos prezidentas Doug
las Fraser, o korporacijai 
Marc Stepp. Kaip žinia, kor
poracija prašo arba reikalau
ja iš federalinės valdžios viso 
bilijono paskolos išsigelbėji
mui iš krizės. Sakoma, kad 
jeigu Chrysler Corporation 
užsidarytų, tai daugiau kaip 
300,000 darbininkų netektų 
darbo ir atsidurtų bedarbių 
eilėse.

GEORGE MERRITT

Cambridge, Ohio. — Rug
pjūčio 9 d. čia Holiday Inn 
kilusiame gaisre 10 žmonių 
žuvo, o 78 buvo sužeisti. 
Sakoma, kad Inn padegė 
nežinomi piktadariai.

Nagasaki, Japonija. — Čia 
rugpjūčio 9 dieną buvo atžy
mėta 35 metų sukaktis nuo 
tos dienos, kai ant šio miesto 
buvo amerikiečių numesta 
atominė bomba, kuri sprog
dama miestą pavertė į griu
vėsius ir sunaikino desėtkus 
tūkstančių gyvybių. Iškilmė
se dalyvavo 17,000 japonų, 
kurie buvo laimingi išlikti 
gyvais.

PRIEŠ MILITARINĮ 
DRAFTĄ

Richmond, Va.—Čia išsi
vystė platus liaudies judėji
mas prieš militaristų užmojį 
sugrąžinti Jungtinėse Valsti
jose verstiną militarinę tar
nybą. Šiomis dienomis tapo 
sudaryta Tarybą prieš taikos 
metu militarinį draftą.

Nusiplauna rankas 
nuo bet kokios 
atsakomybės

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos valdžia užginčija gandus, 
kad jinai būk esanti paruošus 
aštuonių punktų planą dėl 
Vidurio Rytų. Jame esanti 
pripažinta palestiniečiams 
teisė į savo valstybę. Vokie
tijos valdžia sako, kad tie 
gandai yra nepagrįsti, kad 
jis neturi pagaminus jokio 
panašaus plano.

Pasirodo, kad tokį planą 
paruošė ir įteikė Palestinie
čių Organizacijos vadui Yasir 
Arafatui V. Vokietijos Lais
vųjų Demokratų Partijos 
veikėjas Jurgen Mollemann, 
apie tai net valdžiai nepra
nešęs.

Omaha. — Kalifornietis 
Benny Ray Hamilton, 33 
metų, nubaustas 10 kalėjimu 
už prieš 10 metų užgrobimą 
lėktuvo ir privertimu jį 
skristi į Kubą. Jis prisipaži
no kaltu.

Nužudyti trys
F. B. I. agentai

EI Centro, Cal. — Rugpjū
čio 8 d. 9 vai. ryto čia F.B.L 
(Federal Bureau of Investi
gation) raštinėje tapo nušau
ti du agentai. Kaltinamas 
James Anthony Maloney. 
Policija sako, kad Maloney 
įėjo į raštinę, nušovė agen
tus J. Robert Porter, 44 
metų, ir Charles W. Elmore, 
34 m. O paskui jis pats 
nusišovė.

Taip pat tą pačią dieną 
beveik tuo pačiu laiku F.B.L 
agentas Johnnie I. Oliver, 25 
metų, tapo nušautas Cleve- 
lande.

SAKO, 2.25 MILIJONO 
ŽMONIŲ BADAUJA

Eina kalbos, kad šiandien 
Kambodijoje 2.25 milijono 
žmonių badauja, o kiti 7 
milijonai gyvena pusalkaniai. 
Kiek tose kalbose yra tiesos, 
sunku pasakyti. Tie skaičiai 
gali būti labai perdėti. Iš 
Kambodijos yra daug pabė
gusių į Tailandą ir kitas 
kaimyniškas šalis.

Ne tik prisikėlęs iš griuvėsių, bet suklestėjęs

Kaunas šiandien. Nauji gyvenamieji rajonai. E. Katino nuotr.

1944 metų rugpjūčio 1 die
ną Tarybinė Raudonoji Ar
mija išlaisvino Lietuvos did
miestį Kauną. Miestas buvo 
rastas paverstas į baisius 
griuvėsius. Hitlerininkai at
sitraukdami susprogdino abi 
elektros stotis, vandentiekį, 
geležinkelio stotį ir tunelį, 
visus tiltus, malūną ir telefo-

Naujasis Italijos premjeras
žada tartis ir su ko II unistais

Francesco Cossiga

Bilijonas dolerių 
studentų pagalbai

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Apšvietos Rašti
nė pranešė, kad iš valdžios 
iždo yra paskirta bilijonas 
dolerių aukštojo ir vidurinio 
mokslo mokykloms. Jos su
teiks finansinės pagalbos 
universitetų bei kolegijų stu
dentams, kuriems pagalba 
bus reikalinga. Praeitais me
tais taipgi bus tokiems reika
lams išleista apie bilijonas 
dolerių.

Už didesnę pagalbų 
Nikaragvai

Managua, Nikaragva. — 
Čia besilankydamas Jungti
nių Valstijos senatorius Ed
ward Zorinsky, demokratas 
iš Nebraskos, pareiškė, kad 
jis stoja už padidinimą pagal
bos Nikaragvai. Taip pat 
Socialistų Internacionalo de
legacija, kuriai vadovauja 
Portugalijos socialistų vadas 
Soares, ragino kitus kraštus 
padėti naujajai Nikaragvos 
vadovybei šalį atstatyti.

SMARKIAI BAUDŽIA
Beirut, Libanas. — Čia 

gautas pranešimas iš Irako, 
kad ten Revoliucinė Koman
da labai smarkiai baudžia 
valstybės priešus. 33 nu
bausti mirtimi, o 22 amžinu 
kalėjimu.

no-telegrafo stotį, sudegino 
“Maistą,” “Drobę,” “Meta
lą,” “Gumą,” “Pergalę” — 
apie 60 procentų miesto įmo
nių. Sunaikino dalį universi
teto pastatų, beveik visas 
mokyklas, išplėšė klinikas, 
kitas ligonines, poliklinikas, 
nuniokojo kūdikių namus, 
uostą, vaistų sandėlius.

Roma. — Pagaliau Italija 
turi naują vyriausybę. Ją 
sudarė Krikščionių Demo
kratų Partijos vadas Fran
cesco Cossiga. Ji yra trijų 
partijų koalicija. Kabinetas 
susideda iš 17 narių: 9 Krikš
čionių Demokratų, 4 Social
demokratų, 2 Liberalų ir 2 
Nepriklausomųjų.

Pristatydamas savo kabi 
netą parlamentui užtvirtinti, 
premjeras Cossiga pažadėjo 
visais svarbiais klausimais 
tartis ir su Komunistų Parti
ja, antrąja didžiausia partija 
Italijoje ir stengsis laimėti 
jos pritarimą parlamente jo 
sumanymams bei pasiūly
mams. Jis sako, kad jis 
numato šalyje didelius eko
nominius sunkumus ir kad 
jiems nugalėti reikės visų 
talkos.

Tenka pabrėžti, kad nau
joji vyriausybė parlamente 
neturi daugumos. Ji teturi 
291 vietą. O opozicija, kuria 
sudaro Komunistai, Radika
lai ir Dešinieji turi 250 vietų. 
Tuo būdu naujosios vyriau
sybės pasilaikymas priklau
sys Socialistų Partijai, kuri 
turi 62 vietas ir yra trečioji 
didžiausia partija šalyje. Ji 
pažadėjo susilaikyti nuo bal
savimo, kai parlamente kils 
pareiškimo vyriausybe pasi
tikėjimo klausimas. Jeigu ji 
nesilaikytų duoto pasižadėji
mo ir balsuotų prieš pasitikė
jimą, premjeras Cossiga su 
savo koaliciniu kabinetu tu
rėtų pasitraukti.

Dar vienas norėtų 
būti kandidatu

Washingtonas. — Senato
rius Bob Dole, republikonas 
iš Kansas, sako, kad ir jis 
mielai sutiktų būti Republi- 
konų Parijos, kandidatu į 
prezidentus. Bet jis sako, 
kad jis nekandiduotų, jeigu 
buvęs prezidentas Ford no
rėtų kandiduoti. Bet daugu
ma mano, kad republikonų 
nominacijas laimės buvęs Ca- 
lifornijos gubernatorius Ro
nald Reagan. Sen. Dole lai
mėti progų nedaug.

Šiemet rugpjūčio 1 dieną 
suėjo lygiai 35 metai nuo 
Kauno išlaisvinimo. Lietuvo
je šį istorinė sukaktis buvo 
plačiai atžymėta. Šiandien 
Kaunas, kaip ir visi kiti 
Lietuvos miestai, kaip ir visa 
Lietuva, yra puikiai klestin
tis miestas.
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Pakenks rasiniams 
santykiams

Neseniai viena bevaikė šeima nutarė kūdikį įsisūnyti. 
Matyt, būdama plačių pažiūrų, ji tam pasirinko juodų 
kūdikį. Tas jos pasirinkimas nepatiko vienam rasistinių 
pažiūrų teisėjui ir jis patvarkė, kad ji neturi teisės juodų 
kūdikį įsisūnyti (angliškai—to adopt). Ta žinia nuskambėjo 
po visų Amerikų. Jų komentavo daugybė laikraščių.

Atrodo, kad pasirinkimas kūdikio įsisūnymui yra grynai 
šeimos reikalas, jeigu ji yra visaip kitaip kvalifikuota. 
Atrodo, kad niekas neturi teisės jai įsakyti, kad ji gali 
įsisūnyti šį kūdikį, o ne kitą. Nieko bendro neturi kūdikio 
tautinė arba rasinė kilmė. Antra, ir be ne svarbiausia, tai 
kad šis teisėjo nuosprendis yra rasinių santykių klausimu 
bandymas šioje šalyje sugrąžinti labai nemalonių praeitį. 
Daugelis mūsų gerai atsimename, kaip ne tik pietinėse, bet 
ir daugelyje kitų valstijų buvo draudžiama juodiesiems 
žmonėms (negrams) net tuose pačiuose vagonuose bei 
gatvekariuose su baltaisiais važiuoti, arba valgyklose 
valgyti. Tai buvo rasinė diskriminacija. Prieš jų buvo daug 
metų sunkiai kovota. Ir šiandien visi geros valios 
amerikiečiai labai džiaugiasi, kad ta jų kova apsivainikavo 
laimėjimu.

Tik įsivaizduokime, kaip šiuo šio teisėjo nuosprendžiu 
pasipiktins juodieji amerikiečiai, su kokiu pasipiktinimu tų 
nuosprendį jie sutiks!

Nereikia nė sakyti, jog šis nuosprendis tarnaus kitiems 
rasistinių pažiūrų teisėjams pavyzdžiu, kaip elgtis pana
šiuose atvejuose.

Šis nuosprendis yra klaidingas ir kenksmingas rasiniams 
santykiams. Jis turėtų būti panaikintas.

Paaštrės kova už vandenis
Jungtinės Valstijos ir 21 kita pajūrinė šalis laikosi 

nusistatymo, kad vandenys aplinkui jų arba šalia jos per 
tris mylias priklauso jai, yra jos teritorija. Kitos pasaulio 
šalys neturi teisės per tris mylias nuo jos krantų žvejoti ir 
kaip nors, kitaip tais vandenimis naudotis, be jos leidimo.

Tačiau pajūrinės 76 šalys sako, kad per 12 mylių nuo jų 
krantų jurų vanduo priklauso tiktai joms, o 14 šalių 
savinasi vandenis net per 200 mylių nuo jų krantų! Šiuo 
klausimu žodžiais ginčai tarp įvairių šalių vyksta gana 
seniai. Šios šalies Valstybės departamentas ir Pentagonas 
sako, kad mūsų laivynas ir orlaivynas iki šiol tų šalių 
patvarkymų prisilaikė ir į jų savinamuosius vandenis, taip 
sakant, apgalvotai nė kojos neįkėlė. Buvo vengiama kokio 
nors nesusipratimo, susikirtimo.

Bet kaip atrodo, mūsų vyriausybei “kantrybė išsisėmė” 
ir ji nusprendė tai nelygybei padaryti galų. Ir štai iš 
Washingtono pranešamas, kad ji šiomis dienomis įsakė 
Laivynui ir Orlaivynui su tų šalių patvarkymais nebesiskai
tyti ir tais jų besisavinamais vandenimis pradėti naudotis.

Kaip tos šalys atsilieps, kaip jos tų įsakymų sutiks? 
Nejaugi jos visos vieningai tylės ir jokioje formoje 
nepasipriešins nebesiskaitymui Amerikos laivų ir lėktuvų 
su jų patvarkymas? Ar bus galima išvengti kokio nors jėgų 
išbandymo?

Sunku pasakyti. Žinoma, gerai būtų, kad būtų išvengta 
kokio nors pavojingo incidento. Visaip gali būti . . .

DAR APIE PEŠTYNES 
REAKCININKŲ FRONTE

Pastebėjome, kad Chica- 
gos gudelinių vaduotojų vė
liausias smarkiausių apšau
dymo objektas yra Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Fe
deracija. Jos vadai per savo 
atstovybę esu užsimoję iš 
vidaus ALTų (Amerikos Lie
tuvių Tarybų) suėsti be duo
nos ir be druskos. Ale jiems 
tas skaudžiai atsirūgsių. Net 
ir katalikai prieš juos viso
mis keturiomis sukilsiu.

Dabar apie Katalikų Fede
racijos vadovų nusidėjimus. 
Jie apibūdinami “Naujieno
se” (rugpj. 4 d.):

“Kodėl Federacija randa 
reikalų mažinti Altos veiklai 
aukojamas pinigines aukas? 
Juk kų galės nuveikti toks 
veiksnys, kuris neturės fi
nansinės paramos? Kodėl 
Vasario 16-sios šventės pro
ga F-ja nutarė jungti ir 
LB-nės reikalus? Juk ši ren
ka nario mokestį ir aukas 
beveik per ištisus metus.

Aišku toks Federacijos nu
tarimas gali užimponuoti tik 
tiems, kurie yra pasiryžę žūt 
būt Altų sužlugdyti.

. . . Federacija siekia Altų 
palaidoti. Bet kodėl F-jos 
vadai ėmėsi Altos griovimo 
darbo? Sunku atsakyti. Bet 
vienaip ar kitaip kalbėsi yra 
vis tik skandalas! Ar tokiam 
tikslui frontininkai užgožė 
Federacijų?

Būtų įdomu žinoti tų tary
bos narių vardus, kurie ten 
suvažiavime dalyvavo. Tada 
būtų nesunku pasakyti, kad 
ten buvo didelė dauguma 
frontininkai, bei barzdukinės 
B-nės vadai ir vadukai.

Tokia taryba, kuri jungiasi 
su Bendruomene griauti lais
vinimo darbų, neatstovauja 
ALR Katalikų. Ir jei F-ja 
bandys vykdyti savo Daina
voje tokį nutarimų—Altos 
griovimo užmojį, reik tikėtis, 
kad Amerikos lietuviai kata
likai nesėdės sudėję rankas. 
Jie dar gyvi, dar gyvos jų 
organizacijos. Jie supratę 
klastų sukels reakcijų, kuri 
gali baigtis liūdnomis pasė
komis.”

Kų dabar darys Katalikų 
Federacijos vadai: klaupsis 
ant kelių ir prašys Martynų 
Gudelį jiems nuodėmes at
leisti, ar užsirūstins ir pra
dės atsišaudyti?

• KAS MENESĮ — 
PO MEDĮ

Filipinuose galioja įstaty
mas, kad „kiekvienas, suge
bantis laikyti rankose kastu
vu" penkerius metus privalo 
kas mėnesį pasodinti po me
dį ir jį prižiūrėti. Laukiama, 
kad tokiu būdu Filipinų salų

miško fondas padidės maž
daug 2 mlrd. medžių. Ven
giantys „miško prievolės“ 
moka baudą ir netenka kai 
kurių pilietinių teisių.

Šiuo įstatymu norima at
kurti Filipinuose ekologinę 
pusiausvyrą, kuri sutrikdyta 
grobuoniško miškų kirtimo 
pastaraisiais dešimtmečiais.

KUNIGŲ ORGANAS 
PIKTAI PUOLA 
NIKARAGVOS LIAUDĮ

Chicagos kunigų dienraštis 
“Draugas” ne tik smerkia 
Nikaragvos herojišką liaudį 
už nuvertimą fašistinės dik
tatūros, bet prakeikia ir ka
talikų kunigus, kurie jai kaip 
nors padėjo tą perversmą 
įvykdyti. Rugpjūčio 3 dienos 
vedamajame “Nikaragva ir 
kas toliau” J. Pr. (kunigas J. 
Prunskis) su giliausiu pasi
piktinimu sapalioja:

“dabar jau per 30 valstybių 
skubėjo pripažinti naują re
voliucinę vyriausybę Nicara- 
guoje. Tas kraštas yra dide
liame pavojuje patekti į 
marksistų kontrolę. Gausiau
sia revoliucionierių grupė ta
me krašte yra vadinami san- 
dinistai. Jų vardas parinktas 
pagal vardą Augusto Sandi- 
no, kuris 1920 ir 1930 m. 
dešimtmečiuose vadovavo 
prieš JAV dalinius tame 
krašte. Sandinistai buvo su
daryti 1961 m., talkinant 

’Castro. Jų vadas Eden Pa- 
stora daugiau žinomas ko- 
mandieriaus Zero vardu. Sa
ve jis vadina revoliucinie- 
rium nacionalistu, kaip ir 
Castro save pradžioje vadi
no. Sandinistų ideologiją 
reikšmingai atskleidžia fak
tas, kad vienas iš jų įkūrėjų 
ir vadų Carlos Fonseca Ama
dor 1971 m. Sov. Sąjungos 
komunistų partijos kongre
sui nusiuntė sveikinimą, ku

riame skelbė: “FSLN yra 
bolševikų revoliucijos įpėdi
nė .. . Nemirtingojo Lenino, 
komunistų partijos įsteigėjo, 
idealai yra vadovaujančioji 
žvaigždė kovoje, kurių Nica- 
raguos revoliucionieriai ve
da, siekdami nuversti reakci
nį režimų.” Tas Amador il
gesnį laikų gyveno Kuboje. 
Kai sugrįžo į Nicaraguų, žu
vo 1977 m. susišaudyme su 
nacionalinės gvardijos na
riais.

☆
Tiesa, tarp sandinistų va

dų yra ir keletas vadinamų 
“išlaisvinimo kunigų,” kurie, 
kaip E. Cardenal, Castro 
gynėjas, lankosi Havanoje ir 
Šv. Raštų aiškina pagal 
marksistinius principus. 
Kiek jie tikri kunigai ir kiek 
jie yra komunistų infiltruo
tieji, sunku pasakyti. Rūpes
tingai įvykius sekus žurnalas 
“International Security Re
view” skelbia, jog nėra abe
jonės, kad sandinistų vado
vybės branduolį sudaro Ku
boje treniruoti marksistai— 
leninistai, kaip Plutarco 
Elias Hernandez, kuris dar 
Samozos laikais reguliariai 
susitikinėdavo su Kubos 
agentais Costa Ricoje ir 
Meksikoje.

“Dabar,” šaukia kun. J. 
Pr., “didėja grėsmė Nikarag
vos kaimynams—Costa Ricai 
ir Handūrui, kur ligi šiol 
grupavosi revoliucionieriai, 
ruošdami Nikaragvos puoli
mus . . . Centro Amerika 
atsiduria kaskart didesniame 
pavojuje, kai marksistiniai 
revoliucionieriai treniruoja
mi ir ginkluojami komunisti
nių kraštų, o patriotinės jė
gos nesulaukia reikiamos pa
ramos.”

SAVIKRITIKA KAIP 
ĮRANKIS KOVOJE 
SU TRUKUMAIS

Kaip šiandien Tarybų Lie
tuvoje keliami aikštėn ir kri
tikuojami pasitaikę trūkumai 
parodo kad ir “Tiesoje” (lie
pos 28 d.) paskelbtas ELTOS 
pranešimas “Daugiau dėme
sio darbo veteranams.” Jis 
skamba:

“Lietuvos TSR Aukščiau

Sigitas Krivickas — 
korespondentas JAV

Jungtinėse Amerikos Val
stijose pradėjo dirbti žurna
listas Sigitas Krivickas, ku
ris pakeitė Joną Lukoševi
čių, po daugiau kaip ketverių 
darbo metų sugrįžusį Lietu
von.

S. Krivickas gimė Kapsu
ke. Vilniaus universitete įgi
jęs žurnalisto specialybę, 
dirbo Lietuvos žurnalistų są
jungos valdyboje, savaitraš
čio “Kalba Vilnius,” vėliau 
žurnalo “Nemunas” atsakin
guoju sekretoriumi. Dėstė 
Vilniaus universitete, ketve
rius metus buvo leidinio 
“Buitis” redaktorius. 1977 m. 
vasario mėn. S. Krivickas 
išrenkamas Lietuvos kultūri
nių ryšių su tautiečiais užsie
nyje “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininko pir
muoju pavaduotoju. Šiose 
pareigose dirbo iki išvykimo 
į JAV.

S. Krivickas aktyviai daly
vavo spaudoje, rašė įvai
riems Tarybų Lietuvos laik
raščiams ir žurnalams, ben
dradarbiavo radijo laidose. 
Jo pavardę ne kartą užtiko ir 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai, su juo 
turėjo progos susipažinti ne 
vienas išeivijos lietuvis. Kaip 
pats sakėsi, jis “vienaip ar 
kitaip prisidėjęs, ruošiant aš
tuonetą įvairių knygų, bukle
tų.” Prieš išvykdamas į New 
Yorką, S. Krivickas leidyklai 
įteikė naujų savo knygų 
rankraščius.

siosios Tarybos Prezidiume 
aptarta, kaip darbo žmonės 
pristatomi apdovanoti “Dar
bo veterano” medaliu Vil
niaus, Ignalinos, Raseinių, 
Biržų ir Kauno rajonuose.

Prezidiumas pažymėjo, 
kad minėtuose rajonuose ne
pakankamai vertinama apdo
vanojimo “Darbo veterano” 
medaliu reikšmė, per mažai 
rodoma pagarbos darbo žmo
gui, kuris už savo ilgametį 
triūsų jos nusipelnė. Ypač 
mažai pristatoma apdovanoti 
žmonių iš Vilniaus rajono 
ūkių ir įmonių. Čia beveik 
pusė visų išėjusių į senatvės 
pensijų nepristatomi šiam 
apdovanojimui. Vykdomie
siems komitetams mažai tal
kina socialinio aprūpinimo 
skyriai bei apylinkių Tary
bos.

Darbuotojų apdovanojimu 
išeinant į užtarnautą poilsį 
nepakankamai domisi Vieti
nės pramonės. Automobilių 
transporto ir plentų. Buitinio 
gyventojų aptarnavimo. 
Sveikatos apsaugos ir kai 
kurios kitos ministerijos bei 
žinybos.

Svarstytų rajonų Tarybų 
vykdomieji komitetai įparei
goti artimiausiu laiku suak
tyvinti darbų apdovanojant 
“Darbo veterano” medaliu, 
siekti, kad jis būtų įteikia
mas iškilmingai ir pasitar
nautų komunistiniam darbo 
žmonių auklėjimui.”

KODĖL NEPASAKYTI 
VISOS TEISYBĖS

“Darbininke” iš rugpjūčio 
10 d. skaitome sekamų žinių 
apie ekskursantus, kurie vy
ko su “Laisvės” Bendrovės 
ruošiama ekskursija į Tary
bų Lietuvą:

“Komunistinės Laisvės 
skaitytojai Lietuvoje viešėjo 
10 dienų. Aplankė Vilnių, 
Trakus, Elektrėnus, Pirčiu
pį, Rumšiškes, Kauną, pio
nierių stovyklą. Juos globojo 
Tėviškės draugija.

Gerai, kad “Darbininkas” 
pripažįsta, kad ekskursanti 
išbuvo Lietuvoje 10 dienų ir 
aplankė nemažai miestų. Bet 
kodėl nepasakėte, kad kiek
vienas ekskursantas buvo iš
vykęs kelioms dienoms į sa
vo gimtąjį kaimą bei pas 
savo gimines?

Sigitas Krivickas

Jo temų ratas gana platus. 
Tai jaunimo problematika 
(be gausių straipsnių periodi
koje, išleido knygeles “Rūpi 
atžalos” ir “Nenuminkite ži
buoklės”), tai mokslo popu- 
liarizacija (šia tematika para
šė keletą scenarijų), tai dė
mesys fotografijai (Vilniaus 
“Minties” leidykla rengiasi 
išleisti jo knygą “3 rakur
sai”).

Gabus žurnalistas ir ais
tringas keliautojas—neretas 
derinys viename asmeny. S. 
Krivicko kelionių geografija 
plati: Vokietijos Demokrati
nė Respublika, Bulgarija, 
Rumunija, Jugoslavija, Suo
mija, Kanada, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Austra
lija, Naujoji Zelandija . . .

Pirmosios Sigito Krivicko 
korespondencijos iš New 
Yorko jau pasiekė Tarybų 
Lietuvą. Linkime jam kūry
binės sėkmės.

Pranas Kartonas
“G. K.”
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Ar girdėjote apie Kaunatavą?
[Laiškas iš Žemaitijos]

Rašytojo Tomo Mano namas Nidoje.
Vargiai ar esate girdėję 

apie Kaunatavą, kur man 
šiomis dienomis teko ne tik
tai būti, bet ir susitikti su 
savo rinkėjais. Kadaise šią 
vietovę valdė dvarininkai 
Kauneckiai, nuo jų ir kilęs to 
buvusio dvaro pavadinimas. 
Dabar Kaunatavas Sodinin
kystės tarybinio ūkio cen
tras. Seniau tai buvo menkas 
kaimelis, prisiglaudęs prie 
dvaro, o dabar jau besiple
čianti gyvenvietė su eile nau
jų mūrinių pastatų ir dar 
naujai statomų. Kaunatavas 
žymus tuo, kad čia net du 
dievnamiai-katalikų bažnyčia 
ir sentikių cerkvė, nes šioje 
apylinkėje po 1963 metų su
kilimo caro valdžia apgyven
dino būrį sentikių iš centri
nių gubernijų. Dabar sunku 
juos atskirti nuo žemaičių, 
nes jie gerai kalba žemaitiš
kai.

Iš pasikalbėjimo su ūkio 
direktoriumi P. Žvirbliu, bai
gusiu Kauno Žemės ūkio 
akademiją, sužinojau, kad 
ūkyje 3,500 hektarų žemės, 
iš jų apie 300 hektarų sodo, 

’kur auga obelys, kriaušės, 
įvairių uogų krūmai. Raguo
čių ūkyje 1.100, iš jų apie 
400 melžiamų karvių. Nor
maliais metais vidutinis grū
dų derlius po 24 dvigubus 
centnerius (po 100 kilogra
mų) iš hektaro. Deja, žiem
kenčiai iššalo ir apie pusę 
teko pavasarį persėti vasaro- 
jais. Uogoms ir vaisiams 
nurinkti, o taip pat javapiū- 
tės darbams tenka kviesti 
talkininkus moksleivius ir 
studentus iš Telšių, Klaipė
dos, net iš Kaun’o. Todėl ūkio 
vadovybei rūpi, kad būtų 

Įspūdinga senelės dovana anūkams. A. Palionio nuotrauka

greičiau pastatytas bendra
butis talkininkams apgyven
dinti.

Susirinkimas įvyko kultū
ros namuose, įrengtuose bu
vusioje cerkvės klebonijoje. 
Kadangi mano rinkimų apy
gardos centras yra Tryškiai, 
ten ir įvykdavo ataskaitiniai 
susirinkimai. Bet šį kartą 
sumaniau pasimatyti su kau
nataviškiais, nes jų tik dalis 
atvažiuodavo į Tryškius. 
Kalbėjau apie Aukščiausios 
Tarybos ir jos Prezidiumo 
darbą per praėjusius nuo 
1975 metų rinkimų metus, 
apie priimtus įstatymus. Pa
liečiau taip pat eilę aktualių 
dabarties klausimų, papasa
kojau apie respublikos laimė
jimus įvairiose srityse, apie 
didelius pasikeitimus, kurie 
jaučiami ir kiekviename ra
jone bei apylinkėje, taip pat 
Kaunatave.

Mokytojas P. Baltakys sa
vo pasisakyme dėkojo už 
mano, kaip deputato, rūpestį 
dėl naujų mokyklos rūmų, 
kurie jau suprojektuoti ir 
kitais metais bus pastatyti. 
Kiti kalbėtojai S. Gasys, 
Valickaitė, Martinkus kėlė 
ūkiui rūpimus klausimus, 
ypač dėl bendrabučio staty
bos pagreitinimo ir kelio ligi 
plento asfaltavimo.

Rašau šį laišką iš Nidos, 
kur atvykau su Genovaite ir 
sūnaus Justo-Vinco šeimynė
le praleisti 12 dienų prie 
jūros. Deja, oras niūrus, 
saulelė paguodė tik vieną 
dieną kol kas.

Viso geriausio!
Justas Paleckis 

Nida,
1979.VIII.1.
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DAR APIE
VYSKUPĄ V. BRIZGI

Vatikano radijo užsipuolimai ĮVAIRIOS ŽINIOS

SU KRYŽIUM 
IR SVASTIKA

Reakcingosios išeivijos 
laikraštėliai, šmeižtus ant 
Tarybų Lietuvos liejantys 
"Vatikano radijas,” "Ameri
kos balsas" dažnai suteikia 
vietos savo puslapiuose ar 
prie mikrofono žmogui, kurį 
Chicagos kunigai vis dar pa
garbiai vadina "jo ekscelenci
ja Kauno vyskupu.” 0 graž
bylystės Vincentui Brizgiui 
nestinga. Mėgsta jis pakal
bėti gražiai ir saldžiai, pakal
bėti apie viską: šventąjį raš
tą ir politiką, taiką ir ka
rą .. .

“Žmonija pagrįstai bijo ka
ro, kad nežūtų milijonai žmo
nių,—prieš kelerius metus 
rašė V. Brizgys Australijoje 
leidžiamuose “Tėviškės 
aiduose.”—Tačiau ar didelis 
yra skirtumas, kai milijonai 
Europos žydų, lenkų, ukrai
niečių, pabaltiečių žuvo ver
gų stovyklose, o ne kovoje 
už laisvę prieš savo žudikus. 
Jeigu karas nebūtų sunaiki
nęs nacių tironijos, tai iki 
šiol jie būtų išžudę daugiau 
nekaltų žmonių . . .”

Taip kalbėdamas apie 
praėjusį pasaulinį karą, vys
kupas kukliai nutyli savo 
vaidmenį tuometinėje nacis
tų okupuotoje Lietuvoje. 
Nors tai ne taip paprasta: 
bergždžia muštis į krūtinę, 
išsižadant to, ką užfiksavo to 
meto spauda ir dokumentai. 
Ne vienas emigracijoje gyve
nąs lietuvis puikiai prisimena 
"jo ekscelencijos” karštus 
pronacistiškus pamokslus, 
dažną rodymąsi su aukštais 
hitlerinių okupantų vadeivo
mis.

Nuslėpti savo karo metų 
"žygdarbių” vyskupui nepa
vyko net nuo Amerikos val
džios: jo pąyArdė įrašyta į 
JAV imigračijos ir natūrali
zacijos tarnybos sudarytą 
"Sąrašą asmenų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir kal
tinamų kariniais nusikalti
mais.”

Praėjusiame dešimtmetyje 
Jungtinėse Valstijose pasiro
dė publicisto Čarlzo Aleno 
knyga "Nacistiniai kariniai 
nusikaltėliai tarp mūsų“ 
(Charles Allen, "Nazi War 
Criminals in our Midst”). 
Joje nemaža vietos skiriama 
Vincent Brizgiui, uoliai ben
dradarbiavusiam su okupan
tais. Vyskupas į šią knygą 
atsakė grubiais antisemiti
niais keiksmais, išsijuosęs 
įrodinėjo, kad knyga nerei
kia tikėti.

Vis dėlto jis puolė gintis. 
Ir kokius argumentus jis 
pateikė? Ogi tai, kad 1964 ir 
1977 m. lankęsis Izraely, ir— 
nieko . . . "Išvažinėjau visą 
Izraelį be jokių nemalonumų 
bei incidentų,”—rašė šiemet 
V. Brizgys Toronto "Tėviš
kės žiburiuose.” Ir toliau 
vyskupas savo dabartinius 
puikius santykius su sionistų 
veikėjais Amerikoje ir Izrae
lyje pateikia kaip . . . savo 
pronacistinės veiklos karo 
metais paneigimą.

Interviu “Tėviškės žibu
riams” V. Brizgys nesidrovi 
net taip teigti: "Melas, kad 
Lietuvos vyskupai ganytojiš
ku raštu draudė kunigams 
gelbėti žydus.”

Pavartykime tų metų ar
chyvus. Nemaža žydų tauty
bės Lietuvos piliečių, tikėda
miesi išvengti nužudymo, 
mėgino persikrikštyti katali
kais ir taip atsidurti bažny
čios globoje (tačiau ir tai, 
beje, neišgelbėjo jų). Pasi
žiūrėkime į oficialų raštą, 
kurį 1944 m. vasario 22 d. 
vyskupijų kurijoms išsiunti
nėjo gestapas. Jį pasirašė SS 
oberfiureris ir policijos pulki
ninkas (parašas neišskaito
mas):

"Kauno arkivyskupijos or- 
dinariatas buvo taip manda

gus, kad bendraraščiu Nr. 
320 iš 1944.11.17 visiems jo 
žinioje esantiems kunigams 
dar kartą nurodė į tokio 
elgesia baustinumą, juos 
perspėjo ir dar pakartojo 
įsakymą, kuriuo einant apie 
visus norinčius apsikrikštyti 
žydus reikia pranešti ordina- 
riatui.” Ir nors šiame rašte 
konkrečios V. Brizgio pavar
dės nėra, prisiminus, kokias 
pareigas tuo metu vyskupas 
užėmė, tokį potvarkį galėjo 
išleisti tik jis*

Juo toliau, tuo labiau vys
kupas įsimeluoja. Tame pat 
interviu jis šneka: "Kiek aš 
žinau, nė vienas Lietuvos 
vyskupas nesiuntė telegra
mos Hitleriui . . .” Vilniuje, 
Ateizmo muziejuje, galima 
pamatyti buvusio Kauno ar
kivyskupo J. Skvirecko (ku
rio pagalbininko postą tais 
metais oficialiai užėmė V. 
Brizgys) dienoraštį. Jame 
1941 m. liepos 9-ąją J. Skvi
reckas įrašė:

“. . . Buvo atvykęs pas 
mane vyskupas Brizgys. Pa
sakojo apie santykius su vo
kiečiais. Santykiai su kariš
kiais, feldkomendantu ir 
Kauno kariniu komendantu 
generolu Poliu ir Ropu esą 
labai geri . . .
... Iš politikos dar sakė, 

kad esą nusistatyta pasiųsti 
padėkojimo telegramą Hitle
riui per vokiečių militarinę 
valdžią, pasižadant kovoti 
draug prieš bolševizmą . . .

. . . Šiandien popiet man 
buvo atvežta prieš porą die
nų sumanytoji telegrama, 
dėkojant! Hitleriui ... Ją 
pasirašiau antras . . . Tarp 
pavardžių pastebėjau buv. 
Ministro pirmininko Tumėno 
pavardę, kunigo Mirono . . . 
vyskupo Brizgio . . .”

Tarybinei Armijai artėjant 
prie Lietuvos, fašistų talki
ninkai čiupo prisiplėštas ver
tybes ir spruko nuo liaudies 
rūstybės. 1944 m. rugpjūčio 
1-ąją nacistinių šeimininkų 
duotu transportu pabėgo iš 
Lietuvos ir vyskupas V. 
Brizgys. Dabar, jau Ameri
kos žemėje, jis mėgina 
skleisti vos ne legendas apie 
bėgimą iš Lietuvos. Populia
riausia paties vyskupo suma
nyta versija, kad hitlerinin
kai jį "jėga išvežę.” Šią 
versiją dar pirmaisiais poka
rio metais ėmė platinti ištiki
mas V. Brizgio gynėjas— 
Chicagos marijonų laikraštė
lis "Draugas.” Tačiau net 
generolas St. Raštikis, kuris 
V. Brizgį vadino savo artimu 
draugu ir tą pačią dieną 
kartu su juo bėgo iš Lietu
vos, savo memuaruose vys
kupo kelionę į Bavariją apra
šo ne kaip "jo ekscelencijos” 
išvežimą jėga.

Šiandien Vakarų šalyse 
girdėti balsų, reikalaujančių 
pamiršti nacistų ir jų talki
ninkų padarytus nusikalti
mus, pritaikyti karo nusikal
tėliams senaties amnestiją.

Už Atlanto įsikūrę buržua
ziniai nacionalistai, reakcin
gieji klerikalai, apakę nuo 
antitarybiškumo, nuo neapy
kantos socializmo keliu 
einančiai Lietuvai, pasirengę 
paskelbti karinį nusikaltėlį 
V. Brizgį vos ne šventuo
ju .. . Minėtame "Drauge” 
skaitome:

". . . Kiekvienas objekty
viai galvojantis turėtų prieiti 
išvadą, kad vyskupas Briz-. 
gys yra tikra dievo dova
na .. . Kai dievas nori ypa
tingai palaiminti žmones, 
jiems siunčia gerų vadų. 
Vyskupą V. Brizgį dievas 
mums davė kaip ypatingą 
savo palaimą . . .

Sukaktuvininko (cituoja
mas straipsnis skirtas V. 
Brizgio kunigavimo 50-me- 
čiui—Red.) gyvenimas ir vei
kla ėjo ir eina kryžiaus keliu. 
Apie tai būtų galima daug

Katalikų bažnyčios vado
vaujantys dvasininkai kelioli
ka dešimtmečių priešinosi 
mokslinio komunizmo idė
joms, šmeižė, prakeikinėjo 
komunistus ir tuos, kurie 
rėmė socializmą. Tačiau jo
kiu būdu neįstengė sulaikyti 
marksizmo-leninizmo teori
jos, formuojančios materia
listinę darbo žmonių pasaulė
žiūrą, spartaus plitimo. Ne
maža dalis pasaulio valstybių 
pasuko socializmo keliu ir 
tvirtai žengia į komunizmą. 
"Komunistų partijos mani
festas” ir šiandien tebežavi 
milijonus darbo žmonių visa
me žemės rutulyje ir suburia 
juos į kovojančio proletariato 
eiles.

Tačiau “apaštalų sostas” 
neatsisakė ir nė nemano atsi
sakyti pasaulinės hegemoni
jos. Stengdamasis įgyven
dinti savo tikslus ir uždavi
nius, Vatikanas svarbią vietą 
skiria radijo propagandai. 
Eteryje be paliovos, nenu
trūkstamai sklinda Vatikano, 
Monte Karlo (Monako), An- 
dų (Ekvadoro), Rytų ir kitų 
katalikiškų radijo Stočių bal
sai. Specialias dvasinio turi
nio religines laidas transliuo
ja ir ne religinėms įstaigoms 
priklausančios radijo stotys, 
kaip pavz., “B. B. C.,” 
"Amerikos balsas,” "Laisvė,” 
“Laisvoji Europa” ir daugelis 
kitų. Iš viso katalikų bažny
čiai priklauso 800 radijo sto
čių, veikiančių įvairiuose pa
saulio kontinentuose. Vien 
tik Vatikano radijas kiekvie-, 
ną dieną transliuoja 35 pro
gramas, 20 bangu, 32 kalbo
mis, dirba beveik ištisą parą 
ir kiekviena laida už Vatika
no ribų trunka vidutiniškai 
20-30 minučių.

Apie ką kalba Vatikano ir 
kitos katalikiškos radijo sto
tys socialistinių valstybių 
darbo žmonėms?

Visų pirma daug abstrak
čių, pabrėžtinų aiškinimų ir 
spekuliacijos tikinčiųjų na
cionaliniais jausmais, sutapa
tinant juos su religija. Jeigu 
patikėtume per Vatikano ra
diją Tarybų Lietuvai skirto
se laidose neretai kalbančio 
vyskupo Vincento Brizgio, 
antrojo pasaulinio karo me
tais glaudžiai bendradarbia
vusio su hitlerininkais, o 
dabar gyvenančio JAV ir 
aktyviai besireiškiančio tarp
tautinėje antitarybinėje 
veikloje, žodžiams, tai "lietu
viai yra katalikiška nacija,” o 
lietuvybė ir katalikybė esan
čios neatskiriamos sąvokos. 
Visais laikais katalikų tikėji
mas buvęs lietuvių tautos 
stiprybės šaltinis. Jis esą 
padedąs išlaikyti lietuviams 
"tautiškumo pagrindą.”

Atrodo, kad vyskupas V. 
Brizgys ir kiti lietuviškieji 
dvasininkai-emigrantai Vati
kane negali suvokti ir su
prasti, kad religija, kaip ir 
visoms tautoms, taip ir lietu
viams, niekada nebuvo ir 
nėra “stiprybės šaltinis.“ 
Dvasiški tėvai turėtų prisi
minti ir tai, kad Lietuva 
vėliausiai Europoje priėmė 
krikščionybę, ilgą laiką buvo 
pagoniška. O kai karalius 
Mindaugas su savo feodalais 
1251 metais apsikrikštijo, 
netrukus vėl krikšto atsisakė 
ir toliau, kartu su vergais 
garbino savo senuosius die
vus. Po to dar praėjo dau
giau nei šimtmetis, kol Lie
tuvos valdovai Jogaila ir 
Vytautas patys apsikrikštijo

kalbėti, daug rašyti. Bet to 
nei vyskupas Brizgys nori, 
nei laikas yra atėjęs.”

Nacistinis nusikaltėlis V. 
Brizgys ir jo uolūs gynėjai 
išties nenori prisiminti praei
ties. O ji liudija, kad į 
"šventuosius” taikomam vys
kupui šalia kryžiaus—ir fa
šistų svastika.

Vilius Kavaliauskas
“G. K.”

ir pradėjo krikštyti gyvento
jus. Tačiau krikštas sukėlė 
žmonių nepasitenkinimą: 
Varnių vyskupijoje žemaičiai 
išvaikė kunigus, o bažnyčias 
sudegino. Už tai Vytautas 
nubaudė mirtimi net 60 žmo
nių. Ir vėliau šviesesni protai 
kovojo prieš krikščionybės 
įsigalėjimą. Taigi, kaip mato
me, krikščionybė žmonėms 
buvo brukama prievarta 
tam, kad būtų galima liaudį 
lengviau pavergti ir išnaudo
ti.

Ypač intensyviai klerika
lai— antikomunistai puola 
mokslinį ateizmą, siekdami 
paneigti jo gilią humanistinę 
prasmę.

Vatikano radijas skelbia, 
kad Tarybų Lietuvoje žymiai 
sumažėjo tikinčiųjų, nes 
ateizmo šalininkai, juos uja 
ir visaip persekioja: rašo 
neigiamas charakteristikas, 
išvaro iš darbo. Tai gryni 
prasimanymai. Pats popie
žius Paulius VI, miręs 1978 
metais, per radiją transliuo
toje kalboje pripažino, kad 
"moderniosios pramonės ir 
miestų įtakoje išaugusiuose 
visuomenės sluoksniuose 
dažnai matome išblėstančius 
religinius žmonių polėkius ir 
vis labiau įsigalintį abejingu
mą religijai.”

Iš tiesų, žmonių atsisaky
mas religijos kokia ji bebūtų, 
yra visuotinis, globalinio 
masto reiškinys.

O kalbant apie "tikinčiųjų 
persekiojimus Lietuvoje,“ 
reikėtų Vatikano radijo ko
mentatoriams priminti, jog 
visais laikais ne ateistai per
sekiojo tikinčiuosius, o kuni
gai—ateistus. Už tai vėl kal
ba istorijos faktai, pavz., 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės bajoras, buvęs 
jėzuitas K. Liščinskis 1689 
metais buvo sudegintas ant 
laužo už įrašus knygų paan
traštėse: “Ergo non ėst 
deus”—“Vadinasi, dievo nė
ra“ ir filosofinį traktatą 
"Apie dievo nebuvimą.” Bur
žuazinėje Lietuvoje ne kartą 
buvo mėginta susidoroti su 
“Laisvosios minties” leidėju 
K. Valašinu, kurį sumušus, 
ir dabar jis negirdi viena 
ausimi. (K. Valašinas dabar 
gyvena Joniškėlyje). Ir šiais 
laikais neretai klerikalai pul
dinėja JAV New Yorke 
“Laisvės“ redaktorių A. 
Bimbą, o Tarybų Lietuvo
je—veikliausius ateistus.

Socialistinės santvarkos 
pergalė tiek Tarybų Lietuvo
je, tiek kitose broliškose 
respublikose sudarė palan
kias socialines, politine^ bei 
kultūrines sąlygas žmonėms 
augti, netemdant jų sąmonės 
išgalvotais, bažnyčios pri
mestais šventraščio mitais 
bei pasenusiomis tikėjimo 
dogmomis. Tačiau Vatikano 
uolūs tarnai, emigrantai ku
nigai, stengiasi visokiais bū
dais sužadinti prigesusį ti
kinčiųjų religingumą, rasti jų 
tarpe sau politinę atramą, 
visai pamiršdami, kad tarp 
tautų sugyvenimo ir nesikiši
mo į valstybių vidaus reika
lus Helsinkio baigimąjį aktą 
pasirašė ir Vatikano atsto
vas, kardinolas A. Kazarolis. 
Vatikano ir kitų katalikiškų 
radijo stočių pagrindinis 
tikslas yra tarnauti tarptau
tiniam imperializmui ir nuo
latos kurstyti "šaltąjį karą,” 
dėl ko be perstojimo ir vyk
do. Bronius Jauniškis

PIETŲ KORĖJA STIPRINS 
KARINES JĖGAS

Seoul. — Kai neseniai Pie
tų Korėjoje lankėsi preziden
tas Carteris, jis ragino dikta
torių Park Chung žymiai 
padidinti militariniams reika
lams lėšas. Dabar Park nuta
rė Carterio reikalavimą išpil
dyti ir Pietų Korėjos milita- 
rinį biudžetą padidinti 500 
milijonų dolerių.

Atkirtis klerikalų melagingai propagandai

Si nuotrauka buvo paskelbta liepos 26 dieną “The New York Times” su 
korespondento Craig R. Whitney ilgoka korespondencija “In Lithuania, too, Catholics 
Look Hopefully to New Pope” iš Vilniaus. Joje parodoma vienos katalikų bažnyčios 
suruošta procesija. Tai geras atkirtis mūsų lietuviškų klerikalų vedančiai melagingai 
propagandai, kad Tarybų Lietuvoje religinė laisvė esanti paneigta, kad tikintiesiems 
esą uždrausta susirinkti ir atlikti religines pareigas.

Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje gyvuoja pilniausia religinė laisvė, 
kurią konstitucija garantuoja visiems jos gyventojams.

Labai dideli nuostoliai

Nors vasara dar toli gražu nepasibaigus, bet gaisrų 
padaryti nuostoliai yra neapsakomai dideli. Jie jau 
sunaikino milžiniškus miškų plotus mūsų vakarinėse 
valstijose. Daugiausia yra nukentėję nuo gaisrų Idaho, 
Montana, Wyoming, Oregon, Washington, Utah ir Califor
nia valstijų miškai. Šioje nuotraukoje parodomas tik vienas 
iš daugybės tokių gaisrų.

Izraelio kareiviai, bet
Amerikos ginklai

Šioje nuotraukoje parodomas Izraelio armijos vienetas, tik 
sugrįžęs iš Libano. Visi ginklai yra Jungtinių Valstijų. Kai 
tie ginklai buvo Izraeliui duodami, buvo sakoma, kad jie 
bus naudojami tiktai apsigynimuo nuo užpuolikų, bet, kaip 
žinia, dabar jie vartojami užpuolimams ant kitų kraštų. 
Sakoma, kad tuo jau yra nepasitenkinęs ir prezidentas 
Carteris.

BOLIVIJA JAU TURI 
NAUJĄ PREZIDENTĄ

Walter Guevara Arze

La Paz. — Kadangi Bolivi
joje praėjusiais rinkimais iš 8 
kandidatų nei vienas negavo 
daugumos, tai kongresas pa
skyrė laikinu prezidentu se
nato prezidentą Walter Gue
vara Arze. Jis prezidentaus 
tiktai iki naujų rinkimų, ku
rie įvyks 1980 metais.

Naujasis prezidentas laiko
mas labai energingu ir popu- 
rialiu politiku ir tai aukštai 
vietai labai tinkamu. Jis jau 
68 metų.

Per pastaruosius 11 metų 
Boliviją, kaip ir daugelį kitų 
Lotynų Amerikos šalių, val
dė militarinę junta. Dabar 
tapo atsteigta civilinė val
džia.

PABĖGĖLIS

Hoang Van Hoan
Pekinas. — Hoang Von 

Hoan yra vietnamietis, bu
vęs Vietnamo Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininko pava
duotojas. Jis atbėgo į Kiniją 
ir čia susirado politinę prie
glaudą. Dabar jis visaip 
smerkia ir kritikuoja Vietna
mo vadovybę, vadindamas ją 
represyvišku režimu.

Vietnamo valdžia sako, 
kad Hoan yra melagius ir 
parsidavėlis Kinijos valdžiai.
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UŽ DIRIGENTO PULTO— 
ALGIS ŽIŪRAITIS

Algis Žiūraitis
Jau treC/. savaitė New 

Yorko bah t-. meno mylėto
jus žavi )skvos Didžiojo 
teatro bah < 0 1 rūpės pasiro
dymai. Pri<N Lii su tarybiniu 
artistų meistriškumu turėjo 
progos susipažinti trijų Ka
nados mies Hamiltono, 
Montrealiu ir Toronto—žiū
rovai. Nuo rugpjūčio 26 d. 
iki rugsėjo vidurio ši trupė 
dar gastroliuos Chicagoje ir 
Los Angele-.

M as k vos Didysis baletas 
šiuokart ai vežė mums paro
dyti penkis pu11 u spektak 
lius:P. Čaikovskio “Gulbių 
ežerą,“ S. Pi .f-evo “Ak
meninę gėlelę u “Romeo ir 
Julietą,” A. < hačaturiano 
"Spartaką,“ A. Melichovo 
"Legenda apie meilę.“ Pa
grindinius vaidmenis šoka vi
same pasaulyje žinomi meis
trai N. Besimutnova, N. 
Pavlovą, L, S< meniaka, A. 
Godunovas A Bogatyrio- 
vas, A. Goi fa i.-vas ir dau
gelis kitų. Visų penkių pasta
tymų autorius yra vienas 
žymiausių :.u v Ūmių balet
meisterių Jurijus Grigorovi- 
čius, kuris ma pat pirmųjų 
žingsnių Didžiajame teatre 
savo kūrybą oisiejo su nuo- joje kilo sąmyšis. Nebuvo 
stabaus < mo Algio Žiū- likę laiko pakeisti šiai operai
raičio talentu. Jų kūrybinė 
draugystė, bendri ieškojimai 
štai jau 15 metų džiugina 
baleto gerbėjus gilios min
ties ir taurių jausmų kupi
nais kuriniais. Tad visai na
tūralu, kad ir šiose gastrolė
se po Kanadą ir Jungtines 
Amerikos valstijas, kaip ir 
prieš ketvertą metų, už diri
gento pulto Aivas Žiūraitis. 
Prieš kiekvieno baleto pra
džią publika pirmiausia pa
mato jį—aukštą tamsiaplau- 
kį, j auna t L k d liauną. Pir- repeticijos, tuoj pat, šį vaka-
majam akt u A k tos rankos, rą stoti prieš orkestrą ir
nežymus d o lazdelės prieš reiklius žiūrovus—buvo
mostelėjin u salę užlieja 
garsai. " i u i , t a r y t u m 
sklinda iš dniimnto pirštų. 
Tai jis- tas bui tininkas, ku
ris sugeba pažadinti negyvus 
instrument us, sujungti jų 
balsus j darnią visumą ir 
parody t i m u z i k o s kūrinio 
grožį ir galią.

Talentas visada žavi ir 
traukia. Nousi sužinoti jo 
ištakas ir veikmes, arčiau 
susipažinti su žmogum, pa
siekusiu plataus pripažinimo, 
įvertinimo ir savo profesijos 
meistriškumo viršūnių.

Murns apie Algį Žiūraitį ir 
anksčiau teko nemaža girdė
ti, skaityti, o šj kartą pasitai
kė gera proga pasikalbėti su 
garsiuoju dirigentu New 
Yorko viešbutyje “Mayflo
wer,” kuriame jis apsisto
jęs.

Duris atidarė ne frakuotas, 
rūstus maestro, o šviesiu 
sportiniu megztiniu plačių 
mostų ir geros šypsenos vy
riškis, kurio elastinga figūra 
ir išraiškingos akys jaunina 
jį mažiausia dešimčia metų.

Algio Žiūraičio nuoširdų 

mo, dalykiškumo dėka pokal
bis užsimezgė greitai ir lais
vai. Paklaustas apie kelio į 
didžiąją muziką ypatumus, 
jis papasakojo, kad 1950 me
tais su medaliu baigė Vil
niaus Valstybinę konservato
riją kaip pianistas ir gavo 
pasiūlymą toliau studijuoti 
aspirantūroje, Maskvoje. Ta
čiau tuo metu Algis jau 
svajojo apie dirigavimą ir 
todėl liko dirbti akompania
toriumi Vilniaus Operos ir 

: baleto teatre. Žiūraitis iki 
šiol yra giliai įsitikinęs, kad 

I tikras dirigentas gimsta tik 
'operoje. Netrukus jis jau 
! atmintinai mokėjo visą teat- 
i ro repertuarą, žinojo kiek
vieną gaidą, atidžiai stebėjo 
dirigento veterano Bukšos, 
kuriam tuo metu jau buvo 

i virš 80 metų, darbą. Senam 
| patyrusiam maestro jaunuo
lio siekiai nebuvo paslaptis. 
Jis buvo pastebėjęs ir įsidė
mėjęs neeilinius jaunojo 
muziko gabumus, įžvelgė di
delį talentą. Ir štai vieną 
dieną Bukša pareiškė, kad jis 
blogai jaučiasi ir vakare ne
galėsiąs diriguoti S. Moniuš- 

'kos operos “Halka.” Direkci- 

kitu spektakliu. O senasis 
maestro ramiai aiškina: 
“Kam gi keisti? Duokit diri- 
guot Žiūraičiui.’’ Vėl sąmy
šis. Kaip Žiūraičiui? Jis viso 
labo tik akompaniatorius, 
niekada nelaikęs rankoje di
rigento lazdelės. Bet Bukša 
tvirtina savo: “Žiūraitis su
gebės!” Puolė ieškot Algio. 
Tas taip pat sumišo. Nors 
seniai svajojo apie dirigavi
mą, mokėjo operą atminti
nai, bet va šitaip be jokios 

baisoka. Tačiau proga paro
dyti, ką jis moka, pagaliau 
valia ir susikaupimas, noras 
patikrinti save —nugalėjo. 
Teatro drabužinėje buvo 
skubiai surastas frakas, kaž
kas iš muzikantų paskolino 
marškinius, ir vakare Žiūrai
tis dirigavo. Dirigavo pui
kiai. Bukša, kuris neiškentė 
ir stebėjo spektaklį iš teatro 
direktoriaus ložės, specialia
me žurnale, vertindamas di
rigento darbą, įrašė, kad jis 
tiki didele šio jauno meninin
ko ateitimi.

Taip Algis Žiūraitis tapo 
dirigentu Vilniaus operos 
teatre. Tai buvo 1952 me
tais. Po to jis dirigavo visą 
šio teatro klasikinį repertua
rą, Tuo metu dar dainavo 
Kipras Petrauskas. Ir jo diri
gentu teko būti Žiūraičiui. 
Vėliau jis savarankiškai pa
ruošė A. Račiūno operą 
“Marytė,” kurią dirigavo 
1954 metais Maskvoje vyku
sioje pirmojoje lietuvių kul
tūros ir meno dekadoje.

Nors Algis Žiūraitis jau 
buvo pripažintas, kaip gabus 

i .
ir perspektyvus dirigentas, 
pats jis nevisai buvo paten
kintas. Kartais jautė teoreti
nių žinių stoką (juk buvo 
baigęs pianisto specialybę), 
norėjo pasimokyti iš geriau
sių Tarybų Sąjungos meist
rų. Todėl dekados metu ry
žosi ir eksternu stojo į Mask
vos konservatorijos dirigavi
mo klasę. Buvo nelengva, 
nes pyko Vilniaus teatras, 
netekęs gabaus dirigento, ir 
nustojo mokėti algą. Tačiau 
Algio valia ir pasišventimas 
savo pasirinktajai meno sri
čiai ir šį kartą nugalėjo. 
Penkerių metų kursą jis bai
gė per ketverius. Tai buvo 

Į ne vien studijos, bet ir atka
klus kūrybinis darbas, nes 
Algis, būdamas studentu, iš
laikė dar vieną konkursą—į 
Maskvos Radijo ir televizijos 
Didįjį simfoninį orkestrą, į 
dirigento asistento vietą. Tai 
buvo nepakartojama prakti
ka ir puiki dirva kūrybiniams 
sumanymams įgyvendinti. 
Penkerius metus jis dirbo 
šiame viename iš geriausių 
Tarybų šalies simfoninių or
kestrų.

1961 metais Algis Žiūraitis 
pakviečiamas į Maskvos Di
dįjį operos ir baleto teatrą. 
Nuo tada jis dirba su baletu, 
negailėdamas šiai mėgstamai 
meno sričiai ir savo laisvalai
kio. Juk kai pasibaigia sezo
nas teatre, kiekvieną vasarą 
baleto trupė vyksta į gastro
les, propaguoja klasikinio šo
kio meną visame pasaulyje. 
Dirigentas jau antrą kartą 
JAV-jose ir Kanadoje, jo 
lankytasi Londone ir Pary
žiuje, Skandinavijos šalyse, 
Meksikoje, Egipte, Kuboje, 
visuose socialistiniuose kraš
tuose.

Paklaustas apie šiemetinių 
gastrolių Amerikoje ypatu
mus, dirigentas pasidžiaugė, 
kad publika labai šiltai su
tinka Maskvos Didįjį baletą. 
Tačiau, jo nuomone; spekta
kliai nemaža nustoja savo 
meninio įtaigumo todėl, kad 
juose groja mūsų vietiniai 
muzikantai amerikiečiai. Ba
leto pagrindas—muzika. To
dėl ilgai ir gerai susigrojusia
me orkestre būna pergalvo
tas, šimtus kartų repetuotas 
kiekvienas taktas, kiekviena 
gaida, orkestras reaguoja į 
mažiausią dirigento rankų 
virptelėjimą, jo veido išraiš
kos pasikeitimą. Deja, nei 
Kanadoje, nei JAV-jose ne
buvo įsileistas Maskvos Di
džiojo teatro orkestras. Mo
tyvas tik toks, kad mūsų 
šalyse yra nemažai muzikan
tų, kurie nevisada turi pa
stovų darbą. Štai todėl diri
gentui A. Žiūraičiui tenka 
tiesiog katorginė našta kiek
viename gastrolių mieste re
petuoti ir groti vis su nauju 
orkestru. Dažniausiai to
kiems paskubom suburtiems 
orkestrams nebūna iš anksto 
žinomas repertuaras, tad 
tenka kasdien repetuoti ne
mažiau septynių valandų. 
Vakare gi vėl žvalus ir ener
gingas dirigentas turi stoti 
prieš publikos teismą. Su
prantama, reikliam meninin
kui ir tokiomis sąlygomis pa
vyksta bent minimaliai pa
ruošti orkestrą spektak
liams. Manome, kad ir muzi
kantams tai reikšminga mo
kykla. Tačiau laiko stoka 
daro savo. Dirigentas jaučia, 
kad pasiekti vientiso meno 
kūrinio, muzikos ir šokio 
neatskiriamos vienybės nevi
sada pavyksta.

Bet tai paties dirigento 
reikli nuomonė. Tuo Uarpu 
žiūrovai gėrisi tarybinio ba
leto menu, šiltai priima 
TSRS liaudies artistą, TSRS 
Valstybinės premijos, tarp
tautinio dirigentų konkurso 
Romoje laureatą Algį Žiūrai
tį.

Belieka palinkėti svečiams 
iš Tarybų Sąjungos tolimes
nių sėkmingų gastrolių ki
tuose JAV miestuose.

Reporterė

BRANDUS KŪRYBOS DERLIUS LIETUVOJE

VIDA PETRAUSKAITĖ

A. Maldonis
Šiemetinį Respublikinių li

teratūros ir meno premijų 
laureatų sąrašą pradeda Al
fonsas Maldonis. Tai—vienas 
žymiausių mūsų poetų, jau 
daugiau kaip du dešimtme
čius aktyviai besireiškiantis 
literatūriniame gyvenime.

A. Maldonio kūryba yra susi
laukusi pripažinimo ne tik 
respublikoje, bet ir visoje

J. Strielkūnas
Jonas Strielkūnas—jau

nesnės kartos poetas. Jau 
pati pirmoji jo knyga “Rau
doni šermukšniai,” kuri pasi
rodė prieš tryliką metų, susi
laukė skaitytojų ir kritikos 
susidomėjimo. Dirbdamas 
“Literatūros ir meno” redak
cijoje, ir vėliau, pasirinkęs 
rašytojo profesionalo kelią, 
J. Strielkūnas ne tik pats 
daug kuria, bet ir pasireiškia 
kaip aktyvus rusų klasikos ir 
tarybinių tautų poezijos pro

V. Žilinskaitė
Plačiai pripažinta mūsų sa

tyros ir jumoro meistrė Vy
tautė Žilinskaitė nemažiau 
aktyviai darbuojasi ir vaikų 
literatūroje. Ji yra parašiusi 
penkias pasakų knygas, kele
tą scenos veikalų mažajam 
žiūrovui. Respublikine pre
mija apdovanotos knygos 
“Robotas ir peteliškė” pasa

šalyje. Trys jo eilėraščių 
knygos išleistos rusų, vie
na—latvių kalbomis. Respu
blikine premija pažymėtas 
eilėraščių rinkinys “Rytas 
vakaras” —reikšmingas ne 
tik paties poeto kūrybinėje 
biografijoje, bet ir visame 
lietuvių tarybinės poezijos 
procese. A. Maldonis taip 
pat yra paskelbęs nemažą 
pluoštą vertimų.

paguotojas. Atskiromis kny
gomis, taip pat periodikoje 
jis yra paskelbęs tadžikų, 
armėnų, latvių, moldavų 
poetų kūrybos vertimų. Res
publikine premija pažymėta 
J. Strielkūno knyga “Varpo 
kėlimas”—svarus poeto kū
rybinės brandos etapas. Ji 
ryškiai atskleidžia skaityto
jui geriausius jo poezijos 
bruožus—gilų realizmą, liau
dišką melodingumą, optimis
tinę pasaulėjautą.

kos ir apsakymai adresuoja
mi jaunesnio mokyklinio am
žiaus vaikams, tačiau jų iš
mintis, gilus humanizmas bei 
grožis pavergia ir suaugusį 
skaitytoją. Premijos paskyri
mas šiai knygai Tarptauti
niais vaikų metais rodo, ko
kia tai puiki dovana mūsų 
mažiesiems.

1979 m. Respublikinių premijų laureatų sąrašą papildė 
naujos lietuvių literatūros ir meno meistrų pavardės. 
Pristatyti juos skaitytojams, papasakoti apie jų kūrybos 
reikšmę paprašėme Lietuvos TSR kultūros ministro 
pavaduotoją D. Trinkūną

iu. Ambrasas
Kazys Ambrasas—litera

tūrinės kritikos atstovas. Su 
aukštu profesinio meistrišku
mu ir partiniu principingumu 
jis analizuoja tarybinę lietu
vių literatūrą, tyrinėja svar
biausias jos raidos proble
mas, aktyviai kovoja už 
marksistinės estetikos prin
cipus. Šie bruožai ypač ryš
kūs jo knygose “Kritikos 
etiudai” ir “Pažangioji lietu
vių kritika,” už kuriuos auto
riui paskirta Respublikinė 
premija.

Vilniaus kvartetas
Vilniaus valstybinis kvartetas Respublikine premija ap

dovanotas už lietuvių muzikos propagavimą ir 1976-1978 
metų koncertines programas. Jis pirmasis yra atlikęs 
daugiau kaip 30 naujų lietuvių tarybinių kompozitorių 
kūrinių. Reikšmingą vietą kvarteto repertuare užima M. 
K. Čiurlionio kūryba. Šio kolektyvo ir atskirų jo narių 
meninis brandumas pelnė platų sąjunginį bei tarptautinį 
pripažinimą. Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Donatas 
Katkus ir Augustinas Vasiliauskas—dažnai pasirodo ir 
soliniuose koncertuose.

Dailininkas Algimantas Vi- 
tolis Trušys—žinomas monu
mentaliosios dailės meistras. 
Gyvendamas Šiauliuose, jis 
visą savo talentą ir kūrybinę 
energiją skiria visuomeninių 
pastatų interjerų puošimui. 
Jo freskomis galima pasigė
rėti miesto geležinkelio sto
tyje, mokyklose, pramonės 
įmonėse, Meškuičių kultūros 
namuose, kolūkiuose. Respu
blikinė premija jam paskirta 
už pastarųjų metų freskas 
Šiaulių miesto bei rajono 
pastatams, taip pat mozaiką 
Vilniaus universitetui.

Garbingi apdovanojimai 
kviečia mūsų menininkus 
siekti naujų kūrybinių aukš
tumų.

P. Gaidys
Klaipėdos dramos teatro 

laimėjimai neatskiriamai su
siję su vyriausiojo režisie
riaus Povilo Gaidžio kūrybi
ne biografija. Maskvoje bai
gęs teatro meno institutą.

Gaidys 1963 metais pradėjo 
dirbti uostamiestyje ir daug

Respublikinės premijos 
laureatas Vytautas Ciplijaus
kas—labai savitas, darbštus 
ir kūrybingas tapytojas. Įs
pūdingos jo tematinės kom 
pozicijos, peizažai, natiur 
mortai. Tačiau centrinę vietą 
V. Ciplijausko kūryboje ūži 
ma portretas. Juose—mūsų 
amžininkai: darbininkas ir 
senutė kaimo gyventoja, 
liaudies dainų atlikėja ir žy
mi operos solistė, liaudies 
meistras ir dailininkė . . . 
Didelį pasisekimą turėjo per
nai Vilniuje veikusi V. Cipli
jausko personalinė kūrybos 
paroda. Sį rudenį jo paveiks
lai bus eksponuojami Mask 
voje.

V. Ciplijauskas

A. Trušys

nuveikė formuodamas aukšto 
idėjinio ir meninio lygio re
pertuarą, perkeldamas į sce
ną nacionalinės lietuvių dra
maturgijos ir tarybinės rusų 
klasikos kūrinius. Už rusų ir 
lietuvių autorių pjesių pasta
tymus jam paskirta Respub
likinė premija.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

“LAISVĖ” LAUKIA 
PARAMOS

Montreal, Canada. — Ke ; 
lėta šios kolonijos “Laisvės”; 
skaitytojų labai gražiai prisi-i 
minė laikraštį su vasarinei 
parama, kuri dabar labiau; 
negu kada anksčiau reikalin- i 
ga, kai viskam kainos su 
kiekviena diena kyla. Būtų; 
gražu, kad ir kiti skaitytojai 
tai pasektų. Labai svarbu, 
kad ir prenumeratos būtų 
laiku atnaujintos.
GAUSIAI LANKOMA

Šių metų paroda “Man and 
Uis World,” taipgi ir vaikų 
pasaulis "La Ronde" susi
laukia lankytojų daugiau, ne
gu anksčiau. Tiesa, mažiau 
pasitaiko sutikti mūsų kai
mynų iš J. A. V. Juos, 
matomai, sulaiko gasolino 
trukumas.

Nemažiau lankytojų susi
laukia ir Botanikos sodas. 
Abi vietos gausiai apsodintos 
gėlėmis, dekoratyviniais me
deliais, medžiais. Parodoje 
vyksta įvairūs koncertai, Ci- 
nemos. Pavilionuose gali su
sipažinti su dalyvaujančių ša
lių istorija. Daug dėmesio 
skiriama viso pasaulio vai
kams. Yra įvairių užkandi
nių, restoranų, parduotuvių.

IR VĖL NAUJAS KAPAS
Sparčiai retėja mūsų senoji 

karta. Nėra tos savaitės, kad 
nepalaidotume tautietį ar 
tautietę. Štai 5 d. rugpjūčio, 
ilgai pasirgęs, mirė Antanas 
[Tony] Kazakevičius, sulau
kęs 80 metų amžiaus. Liko 
žmona Jėvutė Valutis. Velio
nis kilęs nuo Jonavos. Šer
menyse dalyvavo velionio gi
minaitis iš Toronto, taipgi 
brolio duktė su šeima ir 
žmonos dukterėčia su šeima, 
abeji iš J. A. V.

MONTREAL, QUF., CANADA

LIŪDNAS PRlSiivijiiviivLxb

Juozo Petrausko
Mirė 1978 m. rugpjūčio 19 d.

Jau praėjo vieneri metai nuo nelaimingos mirties 
mūsų mylimo vyro, tėvo ir tėvuko.

Tu, brangus mūsų, mylėjai mūsų visą šeimą ir 
buvai atsidavęs su visa širdimi mums. Bet ta 
nelaiminga mirtis atskyrė Tave ant visados nuo 
mūs visų. Mes prisimename Tavo gerumą kiekvie
ną dieną ir valandą.

Liekame liūdesyje. O, Tau brangus tėveli tegu 
būna lengva Kanados žemelė.

Žmona-ELENA PETRAUSKIENĖ 
Sūnus —Donald ir Šeima

Tarptautiniai vaiko metai
Jei sakoma, kad dievas žalčiui 
Sugundyt leido rojuj žmogų, 
Kad tas suprastų, pats įžvelgtų, 
Kas dora, gera ir kas bloga, 
Tai ar tat reiškia, kad mes galim 
Pagundomis mėginti vaiką, 

Klastom, vilionėm grūdinti jo valią, 
Kad tas atskirtų, kas jam kenkia, sveika?

Vaikai džiugiai dainuoja saulei, 
Pasaulį regi šviesų, skaistų, 
Jiems svetima yra apgaulė, 
Tad lengva juos melu sužeisti, 
Į klampų purvą paskandinti, 
Juos juoda neviltim užsmaugti, 

Neleisti idealams kilti, gimti, 
Trukdyt tauriems troškimams veržliai augti.

Kaip kuriam ateitį kas dieną, 
Statydami puošniausius rūmus, 
Jiems liedami tvirčiausią plieną, 
Kad ilgas būt jų atsparumas, 
Taip ir ugdydami mes vaiką, 
Formuojam rytdienos pasaulį— 

Ar godų, piktą—arba dorą, sveiką, 
Dainuojantį vien pažangą ir saulę.

J. S.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo skaniai pavaišinti.
BUVO IŠVYKUSIOS 
PAVANDRAVOTI

Lilija Urbanavičiūtė buvo 
išvykusi į J. A. V. praleisti 
savo atostogas.

Taipgi išvyko Vida Kaušy- 
liūte su savo vaikinu į Grai
kiją.

Ada Šuplevičienė buvo iš
vykusi į J. A. V. aplankyti 
sergančią sesutę.

STAIGIAI SUSIRGO
K. Ziziunienė, kuri visą 

laiką buvo labai aktyvi, stai
giai susirgo. Šiuos žodžius 
rašant, randasi Montreal Ge
neral ligoninėje.
SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Liepos 28 d. apsivedė Ida 
Osiliute su armėnų tautybes 
vaikinu. Vestuvėse dalyvavo 
J. Osiliaus brolis Justas iš 
Ontarijos ir G. Ostilienės 
sesutė Valentą su šeima iš 
Hamiltono. P.

Mūsų nuoširdžiausia 
padėka

Mirus mūsų mylimai ma
mytei ir sesutei —Verutei 
Mikalauskienei, esame labai 
dėkingos visiems, kurie atsi
lankė į šermenis, pirko gė
les, kuriomis gausiai papuošė 
karstą, išreiškė užuojautas 
gyvu žodžiu, laiškučiais ir 
per “Laisvę” ir gausiai paly
dėjo į amžiną poilsio vietą. 
Visiems dar kartą didelis 
ačiū!

Duktė Jeanie Dasienė 
su šeima 

Montreal, Que.
Sesutė Kazė Keršienė 
su šeima

Vai David, Que.

Išsklaidytos iliuzijos
Daugelis apybraižų para

šyta publicistiniu įkarščiu, 
i kur susikryžiuoja pasaulėžiū
ros, jausmai, liepsningos ais
tros ir fanatizmas. Ypatingai 
jautriai autorius parodo tra
gišką finalą buvusio vienuo
lio jėzuito J. Misiūno (“Už
gesinta šviesa”). Jo asmeny
je išreiškiama moralinė ir 
fizinė -žmogaus tragedija. 
Apybraižose “Pažvelk kito
mis akimis,” “Posūkis” auto
rius įžvelgia istoriškai pa
laipsnišką religijos nykimą, 
degradaciją.

Knygoje “Be iliuzijų” B. 
Jauniškio herojai ne šablo
niški, nesukirpti pagal vieną 
formą. Būdamos autentiškos 
asmenybės (S. Markoms, M. 
Mozūraitis, J. Ragauskas, A. 
Sernas), skirtingi vienas nuo 
kito savo išsilavinimu, emo- 
cianalumu, veiklumu, oren- 
tacija ir kitais žmogiškaisiais 
privalumais. Šie žmonės ne
skęsta įsukti į gyvenimo sū
kurį, bet didelėmis valios 
pastangomis laimi kovą su 
savimi ir su savo sąžine. Dar 
daugiau nuo šių herojų ski
riasi laisvamanis K. Valaši- 
nas—tvirta, sąmoninga as
menybė nuo ankstyvos jau
nystės. Visą gyvenimą jis 
tęsia kovą su religine be
prasmybe. Tokiu būdu K. 
Valašinas nepanašus nei į 
vieną herojų.

B. Jauniškio knyga—prity
rusio publicisto apybraižinin- 
ko meninė tiesa. Apybraižų 
kalba paprasta, sklandi, pa
sakojimas gyvas, nuoseklus, 
intriguojantis. Ryški litera
tūrinė apdaila, spalvingi 
įvaizdžiai, kai kurios apy
braižos (“Užgesinta šviesa,” 
“Konfliktas,” “Elgetaujant”) 
pakeltos iki apsakymo lygio.

Kaip žinome, pats autorius 
buvo vienuolynorauklėtinis, 
tokiu būdu gyvenimas už 
klauzūros sienų jam žinomas 
ne iš knygos ar kitų rašyti
nių šaltinių, bet pergyventas 
širdimi ir suvoktas protu jo 
paties. Norint psichologiškai, 
žmogiškai išnagrinėti minė
tas herojų—buvusių dvasi
ninkų moralines situacijas, 
reikia gerai žinoti idealistinę 
filosofiją, teologijos pagrin
dus. Autorius, matyt, tai 
išstudijavęs, nes neretai pa
teikia skaitytojui tą slaptą 
dvasininko užkulisinį gyveni
mą, kuris niekada nebuvo 
žinomas ir prieinamas pasau
lietiškam žmogui, bet kuriuo 
jis visada domėjosi, siekė 
pažinti ir sužinoti.

B. Jauniškio knygą “Be 
iliuzijų” su įdomumu pasitiks 
kiekvienas knygos mylėto
jas. Ją skaitytojas perskai
tys vienu atsikvėpimu. Dra
matiški žmonių likimai visa
da domina kiekvieną skaity
toją, o ypač jaunimą, kam ir 
yra skirta ši knyga.

Vladas Balkevičius
Vilniaus Valstybinio 
pedagoginio instituto 

vyr. dėstytojas

Apie bažnyčios ideologiją, į 
žmogaus tikėjimo absurdiš- j 
kurną ir tamsumą, šiandien; 
plačiai rašoma ateistinėje li
teratūroje. Iš aktyviau šioje 
srityje besireiškiančių sutin
kame publicistą Bronių Jau- 
niškį. Su įdomumu skaityto
jas sutiko jo knygas “Žmonės 
su abitais” (1970), “Misionie
riai tarp indėnų” (su A. Girs
kiu. 1972), “Mažoji paslaptis” 
(1976) ir kitas. Neseniai kny
gynuose pasirodė nauja šio 
autoriaus knyga “Be iliuzijų” 
(Vilnius. “Vaga,” 1979, psl. 
212).

Kaip ir kitose, taip ir šioje 
knygoje B. Jauniškis liko sau 
ištikimas. Pirmiausia jis rašo 
apybraižas. Tai nelengvas 
žanras literatūroje. Jeigu 
apysakininkas ar novelistas 
pats sukuria savo herojus su 
visomis jų ydomis ir privalu
mais, tai apybraižininkas 
veikėjus gauna gatavus, tik
rus, suformuotus paties gy
venimo. Tokiu būdu autorius 
susiduria su autentiška, gy
va, kartais net tebegyvenan
čia “medžiaga.” Tai labai 
sudėtingas ir atsakingas už
davinys parašyti įdomiai ir 
patraukiančiai. Iš autoriaus 
apybraižos žanras reikalauja 
didelio takto, tolerancijos, 
subtilumo. Būtini autentiški 
įvykiai, neišgalvotos situaci
jos, tikslus laikas. Visa tai 
riboja publicistą.

B. Jauniškis rašo tai, ką 
gerai pažįsta. Iš arčiau susi
dūręs su bažnyčios organiza
cinės ir religinės veiklos vir
tuve, išnagrinėjęs religiją ir 
jos dogmas, ant savo pečių 
patyręs dvasinę priespaudą, 
autorius rašo tik apie dvasi
ninkus. Tai, galima sakyti, 
šiandien sutinkame šios 
krypties beveik vienintelį 
autorių publicistą.

Ir naujoje "’knygoje “Be 
iliuzijų” autorius rašo dau
giausia apie kunigus ir vie
nuolius. Tai gilūs protiniai ir 
mąstantys žmonės. Nerim- 
stantys be siekimų, pažinimo 
ir ieškojimo. Tikintys ir abe
jojantys, dažnai su savimi 
sueinantys į konfliktines si
tuacijas, tačiau beveik visa
da nugaimyts save. Beveik 
visada nugali jų sveikas, 
šaltas protas, kuris nuolatos 
remiasi materialistine pasau
lėžiūra, gyvenimo pažinimu, 
mokslo at siekimais. Visa tai 
autorius perduoda įtikina
mai, jautriai, objektyviai, 
negražindamas nei įvykių, 
nevengdamas parodyti tų 
vingiuotų kelių, kuriuos tu
rėjo nueiti jo herojai. Visa 
tai suteikia knygai objekty
vumo, paprastumo ir nuošir
dumo. O tai jau daug! Apie 
kiekvieną savo veikėją auto
rius kalba su meile ir pasiti
kėjimu, nevengia pastatyti 
veikėjo į kvailas situacijas 
(“Elgetaujant”). Tokiu būdu 
nuspalvina siužetą įdomumu, 
sodresnėm spalvom. Auto
rius niekada neteisia savo 
herojaus, bet nuoširdžiai jo 
gailisi (“Posūkis”).

Su grįžulo ratais
Sunkiom vėžėm pašlaitės iškryžiuotos. 
Visi bareliai bėga į svirnus.
Dar vasara viena kaip žalias žiogas 
Bečirpdama sudilino sparnus.

Prie šlapio molio prigulė, apsunko. 
Pritvinko rundančios žolės tulžies. 
Ir Grįžulio Ratus danguj apsuko 
Į pailgėjusių naktų vėžes.

Sugirgžda pirmos vėtros durų vyriuos.
Ir tarsi pirmą kartą jas girdi.
Slėpiningesnės daros tamsios girios 
Ir juodo ežero gelmė glūdi.

Sušvilpia medžiai ir sušvokščia meldai. 
Tolyn per vandenį nubėga pagaugai.
Ir tolinasi tavo darbo metai
Kaip ūkanų apgaubiami pliki laukai.

Alf. Maldonis

TIESOS 
KRISLAI

Jei negali padėti, nekenk.
Stiprus, skriausdamas silp

ną, parodo savo silpnumą.
Drąsus savo tiesą gina iki 

galo.
Be pastovumo nieko pasau

lyje nėra pastovaus.
Tiesa žino tik du žodžius: 

taip ir ne.
Teisingumas—vienintelis 

pinigas, imamas visame pa
saulyje.

Skundas —silpnų žmonių 
ginklas.

Jeigu nori šviesti kitus, 
pats turi būti šviesus.

Ne žmogus darbą, bet dar
bas žmogų giria.

Žmonių meilės ir pagarbos 
už pinigus nenupirksi.

Kenkti kiekvienas kvailys 
sugeba.

Daryti žmonėms gera, 
reiškia, gyventi tikrąja to 
žodžio prasme.

Kas nemyli savo tėvynės, 
tas nemyli nieko.

Drąsus ne tas, kuris nieko 
nebijo, bet tas, kuris žino, ko 
reikia bijoti.

Ne tas garsus, kur garsiai 
šaukia, bet tas, kur tyliai 
dirba savo darbą.

Geriau nežinoti, negu klai
dingai žinoti.

Dirbdamas kitų gerovei, 
jauti pasitenkinimą.

Ne tas garbingas, kuris 
sau paminklus stato.

Geriausias paminklas, tai 
žmonių atminimas.

Gerą žmonės ilgai atmena.
Nesigailėk, kitam gerą pa

daręs.
Poezija, tai sielos pienas.
Muzika, tai sielos sparnai.
Garbė nenuperkama. Ji už

sitarnaujama.
Didvyris —ne tas, kuris 

žmonių galvas kapoja, bet 
tas, kuris žmones gina.

Nieko nėra kilnesnio, kaip 
dirbti žmonijos gerovei.

Gyvename tam, kad dary
tume gerą žmonijai.

Kas nemyli (niekina) savo 
motiną, tas pats nieko never
tas.

Jėgos žmogui duotas ne 
tam, kad prispausti, bet kad 
apginti kitus.

Drąsus priešui atsuka vei
dą, bailys—nugarą.

Gyvenimas—tai kova tarp 
gėrio ir blogio.

Žąsino 
senkapis 

tyrinėjamas
Daug metų Žemaitijoje vi

rė kovos su kryžiuočiais. Už 
tai čia daug piliakalnių, mil
žinkapių. Daug šimtmečių 
gyveno žmonės Žemaitijoje. 
Už tai čia daug senkapių. 
Prieš keletą metų buvo pra
dėtas tyrinėti Paragaudžio 
senkapis, esantis Šilalės ra
jono Kvėdarnos apylinkėje. 
Ję tyrinėja V. Valatka.

Jau ketvirtą vasarą tyrinė
jimas vyksta Šilalės raj. Žą
sino senkapyje. Šią vasarą jį 
tyrinėja Lietuvos mokslų Is
torijos instituto mokslinė 
bendradarbė Laima Vaiti- 
kauskienė. Jai padeda gar
bės kraštotyrininkas iš Šila
lės V. Statkevičius, o taip 
pat mokyklų mokiniai.

Jau 1929-1937 m. čia buvo 
griautiniuos kapuos randama 
žalvarinė apykaklė kūginiais 
galais, laiptelinė segė, juosti
nės apyrankės ir kt., priski
riamos III-IV amžiui. X-XII 
amžiaus degintiniuose ka
puose rasti vienašmeniai ir 
dviašmeniai kalvijai, įmovi- 
niai ietgaliai, pentinai ir kt. 
Gausiai atvėrė savo praeities 
turtus ir šiais metais Žąsino 
kapinynas. Rasta daug namų 
apyvokos daiktų, papuošalų 
ir kt. Žąsino kapinynas daug 
papasakos mokslininkams 
apie Lietuvos praeitį, apie 
Žemaičių gyvenimą.

Kęstutis Balčiūnas

Cobo Hall Fightback 
Stirs Excitement in Detroit

Gus Hall Angela Davis
BY GEOFFREY JACQUES

Detroit, Aug. 8—Canvas
sers are combing the work
ingclass neighborhoods in 
the Detroit area and are 
reporting a rising level of 
enthusiasm for the “Put Peo
ple Before Profits” rally to 
be held here at Cobo Hall on 
August 26.

The rally, which will fea
ture Gus Hall, general sec
retary of the Communist 
Party and Angela Davis, 
scholar and cochair of the 
National Alliance Against 
Racist and Political Repres
sion, as the two main speak
ers, has received wide publi
city throughout the Detroit 
area.

Working in several work
ingclass neighborhoods in 
Detroit’s eastside and Ham
tramck, the eastside suburb 
which houses the Ham- 
tramch assembly plant 
(Dodge Main), rally commit
tee canvassers reported a 
widely enthusiastic response 
from Black, Arab and white 
residents who live there.

400 Sold in Week
In one week alone, canvas

sers reported having sold 
two hundred tickets in this 
neighborhood. This was part 
of the over 400 which were 
sold in the Detroit area in 
that week.

“People are responding,” 
said Sam Webb, executive 
secretary of the Communist 
Party of Michigan, who as
sisted the canvassers in their 
work. “They responded es
pecially to issues of unem
ployment, the gas issue and 
the plant shutdown,” he 
said.

Webb indicated that peo
ple respond also when they 
are told that they “can show 
their support for the people 
and workers fighting mono
polies on a whole number of 
fronts.”

One canvasser told the 
story of coming to the house 
of a Chrysler worker. After 

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Joseph Krisčūnui
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą velionies 

dukroms Christine Mack, Chicago, Ill.; Stephanie 
Patt, Reno, Nev.; sūnui Paul, San Diego, Cal., 
anūkams ir kitiems artimiesiems bei draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB
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Joseph Krisčūnui

Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą dukroms 
Christine Mack, Chicago, Ill.; Stephanie Patt, 
Reno, Nev.; sūnui Paul, San Diego, Gal., anūkams, 
kitiems artimiesiems bei draugams.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
45 KP. VALDYBA ir NARIAI

having been given a leaflet 
with an article by Gus Hall 
on the closing of Dodge Main 
plant, the UAW member 
enthusiastically bought a 
ticket and said he would tell 
other workers in his shop 
about the rally.

The spirit of enthusiasm is 
reported not only by canvas
sers working in Detroit. 
Other cities in Michigan re
ported similar response from 
workers and others in their 
areas.

Ann Arbor Active
In Ann Arbor, public 

workers, many of them 
members of State, County 
and Municipal Employees 
(AFSCME), are selling tick
ets to their fellow workers 
and helping to publicize the 
rally.

One of the rally sponsors, 
Joel Block, is a former presi
dent of AFSCME Local 1583 
and has sent a letter to 
AFSCME activists encourag
ing them to help in the rally 
preparations and participate 
in the event.

In addition, rally commit
tee organizers here say that 
they have “a real creative 
campaign going” in Ann Ar
bor. Small stickers which 
read “Gus and Angela are 
coming,” are going up all 
over the small university 
town and thousands of leaf
lets have been distributed to 
students and community re
sidents in public gatherings 
and in dormitories.

Rally ’ organizers report 
these developments as part 
of an escalating campaign to 
bring thousands of people to 
Cobo Hall on August 26. The 
rally, which has already re
ceived wide publicity, is get
ting ever wider support as 
thousands hear of the event 
and buy tickets to the “Put 
People Before Profits” rally. 
For information about the 
event, contact the rally of
fice at 2631 Gratiot or call 
(313) 923-0110.
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LIETUVOS FILMININKAI Maloniai ir naudingai praleidom popietę
Get your money back

New York State residents whose gross annual 
incomes are $12,000 or less, may be eligible to re
ceive a check from the New York State Department 
of Taxation and Finance. The amount could range 
from $20 to $200.

If you own a home or rent an apartment and your 
household’s gross annual income is $12,000 or less, 
you could qualify for tax relief under a relatively 
new state program called the “Circuit Breaker” 
Real Property Tax Credit Rebate Program. Prop
erty value should not exceed $65,000.

Those who paid state taxes should have had 
copies of the rebate form, IT-214, included in their 
package of forms. If you don’t usually file a return, 
you can still receive the tax rebate, in the form of a 
check from the state, by filing Form IT-214. The 
deadline for filing this form for the 1978 tax year is 
December 31,1979.

If you are under 65 years of age, the maximum 
credit rebate is $20; if the taxpayer, or if a member 
of the taxpayer’s household is 65 years or older, the 
maximum credit rebate is $200.

For forms, call (212 ) 488-3608, or write to: 
New York State Department of Taxation & Finance 

Two World Trade Center
New York, N.Y. 10007

LANKOSI AMERIKOJE

Salomėjos Narkėliūnaitės nuotraukoje 1978 m. Trakų pilies 
fone: Robertas ir Laima Verbos su savo dukrele Monika ir 
newyorkiete Ona Juozėniene, pas kurią jiedu dabar buvo 
apsistoję.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MENESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

II

Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir 
labai Lakiame naujų vajiniukų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti ““Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad "Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite ““Laisvę”
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* * ♦

"LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 nietams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Pereitą pirmadienį mūsų 
“Laisvės” namuose lankėsi 
dokumentinio filmo meistrai, 
Lietuvos filmininkai Rober
tas ir Laima Verbos ir juos
toje įamžino tą dieną posė
džiavus "Laisvės” direkto
rius. Tai bus pradžia doku
mentinės medžiagos, kurios 
pasirinkti jiedu atvyko iš 
Vilniaus, norėdami sukurti 
filmą apie Amerikos lietu
vius.

Į New Yorką Verbos atvy
ko iš Kanados, kur išbuvo 
apie mėnesį laiko ir kur 
prisifilmavo įdomių kadrų. 
Daugiau kaip savaitę laiko 
jie praleido New Yorke, susi
pažindami su lietuviais ir jų 
veikla.

Vakar, newyorkiecio Al- 
maus-Šalčiaus vežini, jie 
automobiliu pasileido į kelio
nę po visą Ameriką, ketinda
mi užtrukti apie porą mėne
sių ir planuodami aplankyti 
Chicagą, Kaliforniją, Flori
dą, Pennsylvaniją ir kt. val
stijas, kur gyvenama lietu
vių. Į New Yorką jie mano 
sugrįžti tik rugsėjo pabaigo
je. Tada jie mums parodys 
savo filmų, kurių tarpe bus 
ir pats naujausias, jų abiejų 
sukurtas apie Kanados jauni

mo grupės viešnagę Lietuvo
je 1978 m.

Robertas, kurio kūrybinėje 
sąskaitoje yra per trisdešimt 
filmų, Lietuvoje yra žinomas 
kaip vienas stipriausių ir 
sėkmingiausių dokumentinių 
filmų autorių. Jis yra atžy
mėtas premijomis ir apdova
nojimais Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje. 1974 m. 
jam suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
garbės vardas.

Roberto žmona Laima Pan- 
gonytė—jo filmų talkininkė. 
Jiedu režisuoja ir rašo scena
rijus, o Robertas ir filmuoja. 
Visa eilė jiedviejų filmų yra 
premijuoti. Vienas didžiausįų 
jų filmų yra 1975 m. sukur
tas apie Čiurlionį "Pasaulį 
vaizduojuos kaip didelę sim
foniją”). Kiti jų populiarūs 
filmai yra "Meilė pražydo 
sekmadieni.” du filmai apie 
1970 m. dainų ir šokių šven
tę, "Tarybų Lietuva” ir kiti.

Reikia tikėtis, kad turėsi
me progos pasidžiaugti ir jų 
filmais apie Amerikos lietu
vius. Būtų gražu, jei Ameri
kos lietuviai sudarytų jie
dviem palankias sąlygas pa
sirinkti geros medžiagos. M.

Užpraeitą sekmadienį 
mums keliems aidiečiams pa
sitaikė auksinė proga pabu
voti Aido choro vadovės Mil
dred Stensler ir jos mamytės 
nuostabiai gražioje sodyboje. 
Važiavome drg. Ventų maši
na: Onutė Babarskienė, Na
talija Yešmantienė (floridie- 
tė), N. ir P. Ventai ir aš.

Vieta ideališka, aplinkui 
erdvu, didžiuliai medžiai, 
įvairu krūmokšniai, vienu 
žodžiu—tikras rojus! Po 
mieste įkyrėjusių karščių, tai 
buvo tikras atsigaivinimas.

Susirinko gražus būrys 
draugų. Malonu buvo susi
tikti seniai matytas "Lais
vės” veikėjas drg. M. Griciū- 
nienę ir drg. M. Mikutėnie- 
nę. Nors jos gyvena jau ne 
pirmos jaunystės, bet dar 
žvalios, linksmos. Pasipasa
kojo prisiminimus apie praei
tį, taip pat domėjosi "Lais
vės” padėtimi. Jos taip pat 
atsivežė vieną dukrą, kitą 
marčią, jaunos moterys, 
Amerikoje gimusios, bet kal
ba gražiai lietuviškai.

Aido choro pirmininkas P. 
Venta savo kalboje pabrėžė, 
kaip svarbu išlaikyti organi
zacijas, lietuvišką kultūra, 
meną, o svarbiausia spaudą. 
Tuo pačiu jis plačiai apibūdi
no laikraščio "Laisvės” būk
lę. Ir pabrėžė, kad "Laisvę” 
išlaikyti reikalinga visų mū
sų parama. Palyginti, iš ne
didelio būrio draugų tučtuo
jau buvo sukelta “Laisvei” 
$90.

Iškviesta viešnia Natalija 
lešmantienė gražiai mus pa
sveikino nuo floridiečių, su

Mirė žymus 
unijos vadus

kuriais ji irgi daug veikia. 
Amelia Yuskovic, kaip ir 
visuomet, gražiai pakalbėjo 
bėgamaisiais reikalais.

Mildred, kaip šeimininkė 
pareiškė didelį pasitenkini
mą, kad ji turi progos aidie- 
čius ir bendrai jos svečius 
pavaišinti. Ji taip pat paste
bėjo, kad turi laimės šią 
vasarą atlankyti Tarybų Lie
tuvą. Aido choro solistas 
Viktoras Bekeris ir jinai iš
vyks rugpjūčio 24 d. Kas 
idomu, tai, kad tą dieną bus 
Mildredos gimtadienis. Žino
ma, Gimimo Dieną atšvęs 
Lietuvoje. Happy Birthday, 
Mildred!

Na, žinoma, neapsiėjome 
be dainų. Toks jau lietuvio 
būdas. Užtraukėme kelias 
lietuviškas dainas, net 
paukščius medžių viršūnėse 
pabudinom.

Drg. Janušienės sodyboje 
yra didelis ir gražus vynuo
gynas, vynuogių nepaprastai 
daug. Žinoma, jos dar neiš- 
sirpusios, bet tokioj formoj 
išaugusios, kad negali atsi
stebėti. Po vynuogių "stofu” 
ir vaišinomės. Stalai buvo 
apdėti įvairiausiais patieka
lais. Jeigu ko nors trūko tai 
tik "paukščio pieno”, net ir 
šiometiniais grybais buvome 
pavaišinti. Paaiškėjo, kad du 
aistringi grybautojai, bū

tent, Aido solistas N. Beke
ris ir Aidietis Adelės Lupše- 
vičienės vyras Feliksas, tuo 
pasirūpino.

Mes Aidiečiai labai dėkingi 
choro vadovei Mildred 
Stensler ir jos mamytei O. 
Janušienei, kuri kiekvieną 
pasveikino, vaišino. Tokio 
draugiško priėmimo mes il
gai nepamiršime. Ypatingai 
didelė padėka draugams už 
dovaną “Laisvei.”

Pakeliui dar sustojome pas 
Tessie Stočkienę ir A. ir F. 
Lupševičius pamatyti, kur 
jie gyvena. O jie gyvena 
labai gražiai.

Na, ir mūsų puiki vairuoto
ja N. Ventienė pasuko maši
ną link New Yorko. Su malo
niais įspūdžiais ir dideliu 
pasitenkinimu grįžome į na
mus. Nastė Buknienė

“LAISVEI” AUKOTOJU 
SĄRAŠAS
B. Makutienė............. $ 5.00
A. Malinauskienė...........5.00
F. Makutėnas.................. 5.00
B. Ostapuk...................... 5.00
F. A. Lupshevicz...........10.00
M. A. Stensler........ 10.00
M. Gričiūnienė................ 5.00
V. Radau. .........................5.00
T. Stočkienė..................10.00
W. E. Yuskovic............20.00
A. Babarskienė...............5.00
V. Paulauskas.................5.00

BRIEFS

RICHMOND HILL, N. Y.
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Mirus

Pranui Jakščiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio giminėms, 

artimiesiems bei draugams.

H. Juška 
Jonas Juška
J. Šimkienė
J. Mikaila
P. ir N. Ventai 
A. ir L Bimbai 
Karl Bender 
Alex Mitchell 
Jonas Siurba 
Ieva Mizarienė

G. Wareson
F. Varaška
V. Urbonienė
Josephine Augutienė
E. Liepienė
W. A. Malin
E. Jeskevičiūtė ir A. Young
Anne Yakstis
W. ir A. Yuskovic
Sophia Stasiukaitienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

David J. McDonald
Palm Springs, Cal. — Čia 

ligoninėje sulaukęs 76 metų 
mirė David J. McDonald, 
buvęs tarp 1952 ir 1965 metų 
Jungtinės Plieno Darbininkų 
Unijos prezidentas. Jau tada 
ši unija turėjo milijoną ir du 
šimtus tūkstančių narių ir 
atsižymėjo savo kovingumu.

Galingas darbininkų 
balsas už sutartį

Chicago, III. — Čia įvykęs 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso Pildomosios Tary
bos susirinkimas užgyrė ir 
ragino Senatą ratifikuoti su
tartį su Tarybų Sąjunga dėl 
apribojimo branduolinių gin
klų. Taryba kalbėjo 14,000,- 
000 organizuotų darbininkų 
vardu. Tai galingas balsas už 
sutartį. Senatoriai, atėjus 
balsavimui, negalės neat
kreipti dėmesio į Tarybos 
nutarimą.

Population in the Soviet 
Union at present is 263,400,- 
000. 

* * *
Lithuanian graphic artist 

Danutė Kvietkeviciutė is 
participating in arts and 
crafts exhibition in Tallinn, 
Estonia, together with Esto
nian and Latvian artists. 
Show will be there till Octo
ber 1. 

* * *
It is becoming increasingly 

dangerous to be an Ameri
can youth, a government 
report shows. The report 
says that 15-to-24-year-old 
Americans have a higher 
death rate now than 20 years 
ago. Many die violently.

f <

June 27 was the 99th 
anniversary of the birth of 
one of the world’s most 
courageous and remarkable 
human beings, Helen Keller. 
Born in a small Alabama 
town, she suffered a severe 
illness when she was 19 
months of age which left her 
blind, deaf and mute. Well 
known is that Annie Sullivan 
taught Keller to speak, read 
and write. She graduated 
from Radcliffe College with 
honors and became a talen
ted writer and educator. She 
was a staunch and constant 
supporter of the Abraham 
Lincoln Brigade and many 
other progressive causes.

* * *
After a two-year down

turn, New York City is 
experiencing "an extraordi

nary increase” in homicides 
at a rate of 100 murders 
more than last year, accor
ding to the latest Police 
Department statistics. 

♦ * *
Inflation in the basic ne

cessities of life —energy, 
food, housing and health 
care—rose at an 18.6°/o an
nual rate in the second quar
ter of 1979, a pace far above 
President Carter’s price 
guidelines and three times 
faster than prices for other 
items in the governments 
consumer price index. 

* * *
More people in the United 

States suffer from mental 
illness than from any other 

: disease. As of three years 
ago, more hospital beds 
were occupied by mental 
patients than by physically 
ill patients. In the fall of 
1977, the President’s Com
mission on Mental Health 
published a study which 
found that 25% of the popu
lation was suffering from 
severe mental illness. 

* ♦ ♦
Whatever else socialism 

has done for art, it has not 
made it cheap. Mrs. Elena 
Kornetchuk, a 30-year-old 
former art student from 
Pittsburgh, Pa., now makes 
a business of importing cdn- 
temporary Soviet art to the 
United States.

She runs Russian Images, 
a private Pittsburgh gallery 
devoted exclusively to mo
dern Soviet art. Use

• Daugiau kaip 1400 kalbos 
priskiriamos prie galutinai 
nepripažintų savarankiško
mis arba išnykstančių kate
gorijos. Šiai grupei priklau
so, pavyzdžiui, 250 Australi
jos kalbų, kuriomis kalba ne 
daugiau kaip 40 tūkstančių 
žmonių.

"Motherhood” by Inese Žiemele, a well known artist from 
the Soviet republic of Latvia. Paintings like these are 
selling well at the Pittsburgh gallery, Russian images.




