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KRISLAI
Kova su kriminalizmu 
Turkijos ginklavimas 
Kapitalizmo lopymas ir 

gydymas 
Mokyti ignorantai 
Veltui jo pastangos

A. BIMBA
Šiandien spaudoje, televi

zijoje bei per radiją praneši
muose apart žmogžudysčių 
apiplėšimų, net ir senų mote
rų išprievartavimų, mažai 
kas daugiau ir besigirdi. Ar
ba, štai pranešimas iš mūsų 
New Yorko miesto kaimyno 
Newark, N. J., kad ten tik 
per vieną gegužės 28 dieną 
įvyko net 40 gaisrų. Beveik 
visi jie įvyko dėka pasidarba
vimo tam tikrų elementų 
pasipinigavimo arba atkerši
jimo sumetimais.

O kas daroma iš federali
nės valdžios bei valstijų ir 
miestų valdžių pusės kovai 
prieš šį visoje šalyje baisų 
kriminalizmo klestėjimą? La
bai nedaug. Niekur nesimato 
ir nesigirdi labai didelio susi
rūpinimo. Pasiteisinimas: nė
ra lėšų . . .

Bilijonai dolerių ginklavi
muisi ir ginklų gaminimui, o 
kovai su kriminalizmu nėra 
lėšų!

Turkija yra vienas iš Tary
bų Sąjungos kaimynų. Bet 

.ji ir Graikija laikomos NATO 
(North Atlantic Treaty Or
ganization) militarinės san
daros rytiniu frontu prieš 
Tarybų Sąjungą. Nors jau ir 
dabar kapitalistinė Turkija 
yra labai aukštai ginkluota 
šalis, nes jos armija susideda 
iš 470,000 gerai ginkluotų 
karių ir, be to, joje yra net 
12 aukštai ginkluotų Ameri
kos militarinių instalacijų 
(bazių).

Dar to neužtenka. Šiomis 
dienomis Vakarute pradėta 
plati kampanija už didelį 
Turkijos militarinį ir ekono
minį sustiprinimą. Jungtinių 
Valstijų valdžia jau skiria 
dideles sumas dolerių sustip
rinimui Turkijoje savo bazių. 
Arba, antai, nors ji jau turi 
3,500 didelių militarinių tan
kų, Vakarų Vokietija jai dar 
suteikia 200 tankų.

Pranešimuose net jau ir 
nebeslepiama, jog yra ir to
liau bus tas daroma su tikslu 
Turkijos militarinės jėgas 
panaudoti prieš Tarybų Są
jungą.

Nuo dabar šioje šalyje daž
nai ir gana garsiai skambės 
naujas terminas—reindus- 
trialization (šalies iš naujo 
suindustrilizavimas arba 
perindustrializavimas). Kaip 
žinoma, prezidentas Carteris 
su darbo unijų judėjimo pre
zidentu Lane Kirkland nuta
rė sudaryti bendrą komitetą, 
kuris pagamins ir pateiks 
valdžiai tos reindustrializaci- 
jos planą.

Ką tokia “reindustralizaci- 
ja” reikš praktikoje?

Tai bus lopymas ir gydy
mas gana sunkiai šiandien 
sergančio Amerikos kapita
lizmo. Taip aiškina ir komer
cinė spauda. Jau turime ir 
pavyzdžių. Antai: prieš kiek 
laiko buvo pradėjus smarkiai 
smukti Chrysler Corpora
tion. Ji pareikalavo ir gavo 
valdžios pagalbą. Preziden
tas Carteris užtikrino ban
kus, kad kurie C h ry slerio

(Tąsa 4-tam pusi.)

Žymusis juodųjų žmonių
vadas pavojingai sužeistas

Pirmas Vengrijos kosmonautas erdvėje Raginimas prez. Carteriui 
ir miestų valdžiomsII

Vernon E. Jordan

Pirmas kartas šio 
didmiesčio istorijoje

Chicago, Ill. — Miesto Ap- 
švietos Taryba savo pirmi
ninku vienbalsiai išsirinko 
juodą veikėją dvasininką 
Kenneth Smith. Miesto ma
jore Byrne šią Tarybos narių 
akciją griežtai pasmerkė. Ji 
jiems siūlė prezidentu išsi
rinkti Thomas Ayers, bet jie 
jį išrinko vicepirmininku.

Majore Byrne sako, kad jų 
akcija yra nelegališka ir kad 
ji dės visas pastangas ją 
pakeisti.

Ruošiama svarbi darbo 
unijų konferencija

Chicago, Ill. — Čia pa
skelbta, kad birželio 20-22 
dienomis yra ruošiama visos 
šalies mastu Už Akciją ir 
Demokratiją Darbo Unijų 
konferencija. Jos tikslas— 
sumobilizuoti organizuotus

Jis dar nepasiduoda

Cleveland, Ohio. — Sena
torius Edward Kennedy ge
gužės 29 dieną pareiškė, kad 
jis dar vis nenustoja vilties 
Demokratų Partijos suvažia
vime laimėti nominacijas į 
prezidentus. Nors atrodo jo 
padėtis gana beviltiška, bet 
jis iš kampanijos už nomina
cijas nesitrauksiąs. Lai suva
žiavimas nuspręsiąs. Jis rei
kalauja, kad tuo tarpu prez. 
Carteris sutiktų stoti su juo į 
debatus ir apginti savo pozi
ciją įvairiais svarbiais klausi
mais.
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Fort Wayne, Indiana. — 
Gegužės 29 d. ankstyvų rytą 
čia automobilių pastatymo 
aikštelėje labai sunkiai, pa
vojingai sužeistas Vernon E. 
Jordan, juodųjų amerikiečių 
organizacijos National Urban 
League prezidentas, pasižy
mėjęs kovotojas už civilines 
laisves, prieš rasinę diskri
minaciją. Į jį chuliganiškas 
rasistas paleido kulką. Buvo 
skubiai nuvežtas į ligoninę, 
kur net keturias valandas 
buvo operuotas. Dabar ši 
rasizmo auka kovoja su mir
timi.

Pasikėsintojas ant Jordano 
gyvybės nežinomas, nesuim
tas.

Vernon Jordan vadovauja
ma National Urban League 
yra viena iš seniausių ir 
kovingiausių juodųjų ameri
kiečių organizacija. Jos labai 
heapkenčia rasistai ir reakci
ninkai. Jie, matyt, mano, 
kad nužudymu jos preziden
to jie suduotų jai labai didelį 
smūgį.

Rasistų auka dar tik 44 
metų amžiaus. Jo vadovauja
ma organizacija yra už jį 
daug senesnė. Ji tapo įkurta 
dar pradžioje šio šimtmečio, 
būtent 1910 metais.

Londonas. — Anglijos val
džia pagaliau paskelbė nors 
šiek tiek susiaurintas ekono
mines sankcijos Iranui. Iki 
šiol Anglijos eksportų į Iraną 
metinė vertė siekė $1.6 bili
jonų.

darbininkus kovai prieš ne^ 
darbą, kuris, kaip žinia, pa
staruoju laiku vėl pradėjo 
labai didėti ypač automobilių 
ir plieno gamybos pramonė
se.

Konferencija įvyks Gary, 
Ind., netoli nuo Chicagos.

Kol kas nieko nesigirdi, 
kaip į konferenciją žiūri 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso konservatyviška 
vadovybė su prezidentu 
Lane Kirkland priešakyje.

Turkija be 
prezidento

Ankara. — Turkija dar 
neturi išsirinkus prezidento. 
Šalyje ir parlamente politinė 
padėtis tokia, jog net 84 
kartus nuo kovo 25 dienos 
bandymas jį išrinkti buvo 
veltui. Mat, nei viena partija 
parlamente neturi balsų dau
gumos.

Tuo tarpu tik per dvi 
dienas (gegužės 29-30) šalyje 
siautėjančiose politinėse aud
rose 34 žmonės neteko gyvy
bės!

Teheranas. — Kaip atro
do, tai gal ims keletą savai
čių išrinktam naujam revo
liuciniam Irano parlamentui 
susitvarkyti ir pradėti svar
styti amerikinių 53 įkaitų 
likimo klausimą. Pirma turi 
susidaryti valdžia. O tas 
paims nemažai laiko. Gal 
tiktai apie pabaigą liepos 
mėnesio ta valdžia prieis prie 
įkaitų klausimo.

Vengrijos kosmonautas Bertalan Farkas [dešinėje] su 
Tarybų Sąjungos kosmonautu Valery Kubasovu. Jiedu 
gegužės 27 d. tarybinių erdvėlaiviu Soyuz-36 pakilo į erdvę 
ir sėkmingai susijungė su Saliūt-6 stotimi, kur jie dabar 
atlieka mokslinius tyrinėjimus.

Bertalan Farkas yra pirmutinis socialistinės Vengrijos 
kosmonautas dalyvauti tokiame žygyje | erdvę. Pirmiau 
jau taip yra padarę socialistinių kraštų Bulgaruos, 
Cechoslovakijos, Vokiečių Demokratinės Respublikos ir 
Lenkijos kosmonautai. Tai vis dėka jų mokslinio bendra
darbiavimo su Tarybų Sąjunga.

Šie (1980) metai Bostonui 
jubiliejiniai

Iš visų Jungtinių Valstijų 
didmiesčių Bostonas yra se
niausias. Jį statyti arba kurti 
anglai puritanai pradėjo 1630 
m. rugsėjo 20 d. Todėl šie
met jam sukanka 350 metų.

Šio svarbaus, istorinio ju
biliejaus atžymėjimas prasi
dėjo su gegužės 1 diena ir 
tęsis net iki rugsėjo pabai
gos. Per tą gana ilgą laiko
tarpį, sakoma, įvyks keli 
šimtai įvairiausių renginių.

Bostonas yra pasaulinio 
garso didmiestis. Jis, kaip 
žinoma, amerikinių kolonijų 

Popiežius lankėsi 
Prancūzijoje

Paryžius.—Gegužės mėnesio pabaigoje popiežius Jonas 
Paulius II keturias dienas praleido Prancūzijoje. Tai buvo 
pirmas toks Katalikų Bažnyčios galvos vizitas Prancūzijoje 
bėgyje paskutinių 166 metų. Jį pasitiko ir pasveikino 
prezidentas Valery Giscard d’Estaing.

Sakoma, kad Popiežių paskatino aplankyti Prancūzijos 
katalikus pastaraisiais laikais labai didelis Katalikų Bažny
čios įtakos Prancūzijos liaudyje smukimas. Tai buvo aišku 
ir per šį Popiežiaus vizitą. Jį pasitiko ir sveikino ne tokios 
didelės masės tikinčiųjų, kokių Popiežius tikėjosi. Tuo 
atžvilgiu jis esąs pusėtinai nusivylęs šiuo vizitu.

revoliucijoje už atsiskyrimą 
nuo Anglijos ir susikūrimą 
nepriklausomos valstybės 
Bostonas suvaidino svarbų, 
istorinį vaidmenį. Jo gyven
tojai turi kuo didžiuotis. Ju
biliejiniai renginiai žada būti 
labai sėkmingi.

Miesto meras Kevin H. 
White, jo pavaduotoja Kate
rina Kane ir kiti aukštieji 
valdininkai sako ir džiaugia
si, kad miesto menkėjimas 
pagaliau tapo sulaikytas ir 
kad Boston vėl žygiuoja pir
myn!
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Nacionalinio Susivienijimo 
už Špalvotojų Žmonių Pažan
ga direktorius Benjamin L. 
Hooks sako, kad jis yra labai 
susirūpinęs prieš kelias die
nas įvykusiomis rasinėmis 
riaušėmis Miami, Fla. Jis 
ragina Carterio Administra
ciją ir miestų valdžias ma-

350,000 darbininkų 
paleista iŠ darbo!

Detroit, Mich. — Jungtinė 
Auto Darbininkų Unija ra
portuoja, kad jau daugiau 
kaip 350,000 šios pramonės 
darbininkų yra paleista iš 
darbo. Kaip žinia, dirbtuvės 
viena po kitos užsidaro ir jų 
darbininkai atsiduria bedar
bių gretose. Recesijai gilė
jant, nedarbas smarkiai di
dėja ir kitose pramonės ša
kose.

Kongresui yra pasiūlytas 
Shorter Work Week Bill 
(Trumpesnės Darbo Savaitės 
Bilius). Nesimato ir nesigir
di, kad šios šalies visas 
organizuotų darbininkų judė
jimas šį gerą, reikalingą bilių 
paremtų ir vieningai kovotų, 
kad Kongresas jį be delsimo' 
priimtų.

Teisėju sveikintinas 
protestas . ,

Albany, N. Y. — Čia per 
paskutinius 75 metus gyvuo
ja ir veikia University Club. 
Jis turi 1,800 narių. Bet jo 
durys visą laiką moterims 
yra kietai uždarytos. Nese
niai buvo pasiūlyta tą diskri
minaciją prieš moteris panai
kinti ir klubo duris joms 
atidaryti. Tačiau klubo tary
ba didele balsų dauguma 
pasiūlymą atmetė.

Pasirodo, kad šiame Uni
versiteto Klube jau seniai 
priklauso N. Y. Valstijos 
Apeliacijų Teismo visi septy
ni nariai. Išgirdę apie klubo 
vadovybės nutarimą, keturi 
rezignavo^ Jie stoja už sutei
kimą moterims lygių teisių. 
Prieš tokį jų diskriminavimą 
jie protetuoja pasitraukimu 
iš Klubo. Ji nusipelno visų 
geros valios amerikiečių nuo
širdžiausius sveikinimus.

Senuoju klasinio 
bendradarbiavimo keliu

Washingtonas. — Tik da
bar iškilo aikštėn, kad dar 
pradžioje gegužės mėnesio 
įvyko niekur negarsintas 
tarp Valstybės Sekr. Ray 
Marshall ir naujojo Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso prezidento Lane Kirk
land pasitarimas. Jiedu susi
tarę arba nutarę sudaryti du 
ekonominiais reikalais komi
tetus iš unijų ir valdžios 
atstovų. Vienas komitetas 
turėsiąs pateikti trumpalaikį 
planą kovai su ekonomine 
recesija, o kitas—“perindus- 
trializavimui” (’’suindustriali- 
zavimui iš naujo”) planą.

Tas tik parodo, kad nauja
sis darbo unijų prezidentas 
Lane Kirkland tęsia seną 
buvusio prezidento George 
Meany klasinio bendradar
biavimo politiką, nors jau 
šimtus kartų praktikoje tapo 
įrodyta, kad ji yra nesuderi-
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žinti ekonominius sunkumus, 
rasinę nelygybę, juodiesiems 
žmonėms neatjautimą ir poli
cijos brutaliŠkumą—visa tai, 
kas gimdo tuose žmonėse 
neapykantą ir desperaciją.

Žinoma, Hookso paragini
mas vietoje ir labai girtini- 
mas. Bet juk toji Adminis
tracija ir tos valdžios puikiai 
žino rasiniuose santykiuose 
įtempimo ir riaušių priežas
tis. Tačiau jos nedėjo visų 
reikalingų pastangų joms pa
šalinti. Labai abejotina, ar 
šis jo paraginimas joms stai
ga atidarys akis . . . Pama
tysime.

Iškilmingai atžymėjo 
90-gjį gimtadienį

Ho Chi Minh
Hanoi, Vietnamas. — Ge

gužės 19 dieną buvo labai 
iškilmingai atžymėtos buvu
sio didžiojo vietnamiečių tau
tos vado Ho Chi Minh gimi
mo 90-sios metinės. Iškilmė
se dalyvavo 57 šalių atstovai. 
Ho Chi Minh mirė prieš 11 
metų.

Velionis buvo vietnamiečių 
vadas ilgoje ir labai sunkioje 
kovoje prieš Prancūziją už 
teisę į nepriklausomybę ir 
savo valstybę. Ho Chi Minh 
taipgi buvo Vietnamo Komu
nistų Partijos įkūrėjas ir jos 
vadas iki pat mirties. Šian
dien Vietnamas yra laisva, 
nepriklausoma suvienyta So
cialistine Respublika.

Vietnamiečių tauta nieka
dos nepamirš savo buvusio 
didžiojo vado.

Lane Kirkland

narna su darbo liaudies eko
nominiais interesais. Kaip 
tik priešingai: ji padaro or
ganizuotus darbininkus bejė
giais sėkmingai apginti tuos 
interesus.
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Praėjusio karo pasekmės 
ir kurstymas naujojo
[35-osioms metinėms prieš fašistinę Vokietiją]

35 metai mus skiria nuo to pavasario, kada fašistinės 
Vokietijos valdančioji klika, pralaimėjusi karą prieš Tarybų 
Sąjungą, buvo priversta pasirašyti besąlyginės kapituliaci
jos aktą. Vokiškųjų fašistų armija, sutriuškinta Antrojo 
pasaulinio karo frontuose, 1945 m. gegužės 8 d. nustojo 
priešintis ir prisipažino nugalėta. Hitlerio sąjungininkė 
Italija jau 1943 m. buvo priversta kapituliuoti, o Japonija, 
po fašistinės Vokietijos kapituliacijos, nebegalėjo ilgiau 
priešintis ir 1945 m. rugsėjo 2 d. irgi kapituliavo. Taip 
baigėsi Antrasis pasaulinis karas, kurio pagrindine sudėti
ne dalimi buvo Vokietijos karas prieš Tarybų Sąjungą, nes 
čia sprendėsi pergalė prieš fašistinę Vokietiją.

Į Antrąjį pasaulinį karą buvo įtraukta 61 valstybė su 
beveik dviem bilijonais gyventojų, arba keturiais penkta
daliais (80°/o) visos mūsų planetos žmonių. Karo veiksmai 
vyko 40-ties Europos, Azijos ir Afrikos valstybių teritorijo
se, o taip pat visuose keturiuose pasaulio vandenynuose. 
Už Hitlerio avantiūrą pasaulis sumokėjo 50 milijonų žmonių 
gyvybų. Daugelio Europos ir Azijos šalių miestai ir kaimai 
buvo paversti griuvėsiais, o visuose pasaulio kontinentuose 
pasiliko milijonai invalidų, suluošintų karo ugnyje.

Prieš vokiškuosius fašistus kovojo antihitlerinė koalicija, 
į kurią įėjo daug valstybių, jų tarpe Jungtinės Amerikos 
valstijos, Anglija ir Prancūzija. Tačiau pagrindine jėga, 
pastojusia kelią vokiškajam fašizmui, buvo Tarybų Sąjun
ga, kurios žmonės ir ginkluotosios pajėgos suvaidino 
sprendžiamą vaidmenį sutriuškinant hitlerinę Vokietiją, o 
vėliau — ir Japoniją. Šitą pripažino dar 1943 m. sausio mėn. 
Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), o 1943 m. liepos 29 
d. JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas (Franklin 
Roosevelt) ir JAV armijos štabo viršininkas gen. Džonas 
Maršalas (John Marshal). Ir kaip gi jie galėjo nepripažinti, 
jeigu Tarybų Sąjungos—Vokietijos fronte buvo sunaikinta 
507 hitlerininkų ir 100 Vokietijos satelitų (italų, rumunų, 
ispanų) divizijų, 77 tūkst. lėktuvų, 48 tūkst. tankų, 700 
karo laivų. Visiems žinomi Maskvos, Stalingrado ir Kursko 
mūšiai, kuriuose Tarybinė armija iškovojo pergales ir 
pasiekė persilaužimą Antrajame pasauliniame kare antihit
lerinės koalicijos naudai.

1941 m. birželio 22 d. fašistinė Vokietija staigiai ir 
klastingai užpuolė Tarybų Sąjungą, kuri, būdama ištikima 
tarptautinėms sutartims, jų tarpe ir nepuolimo sutarčiai su 
fašistine Vokietija, nesitikėjo agresijos ir nebuvo tinkamai 
jai pasiruošusi. Todėl pradžioje hitlerininkai turėjo didelį 
karinį pranašumą ir tikėjosi žaibišku smūgiu sutriškinti 
tarybinę valstybę. Nežiūrint į nesėkmes karo pradžioje, 
tarybiniai žmonės nepasimetė. Komunistų partijos vado
vaujami jie mobilizavo visas jėgas atkirčiui priešui. Toks 
Tarybų šalies atsparumas, jos didvyriškumas atmušant 
priešo užpuolimą, nustebino pasaulį. Nesistebėjo tik 
tarybiniai žmonės! Jie didvyriškai kovojo, šventai tikėjo, 
pergale ir ją pasiekė, paklupdę ant kelių hitlerinį trečiąjį 
reichą ir sutriškinę jo gigantišką karinę mašiną. Dar kartą 
pasitvirtino V. Lenino žodžiai, kad “niekada nebus 
nugalėta toji tauta, kurios darbininkų ir valstiečių 
dauguma sužinojo, pajuto ir pamatė, kad jie gina savą 
Tarybų valdžią—darbo žmonių valdžią, kad gina tą reikalą, 
kurio pergalė jiems ir jų vaikams užtikrins galimumą 
naudotis visomis kultūros gėrybėmis, visais žmogaus darbo 
kūriniais’’.

Po karo, po Tarybų Sąjungos pergalės prieš fašistinę 
Vokietiją, pasaulinėje arenoje iš pagrindų pasikeitė padėtis 
socializmo ir demokratijos naudai. Nuo kapitalistinės 
sistemos tuoj po karo atkrito 11 valstybių su 700 milijonų 
gyventojų. Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje tautos 
pakilo į kovą už tautinį išsivadavimą. Žlugo imperializmo 
kolonijinė sistema. Atėjo nauja epocha, kada neišmatuoja
mai išaugo liaudies masių vaidmuo sprendžiant valstybių 
socialines ir politines problemas. Imperialistai, kaip jie 
besistengtų apgauti savo šalių liaudies mases, vistiek 
priversti skaitytis su liaudimi, ypač sprendžiant karo 
klausimus. Viso pasaulio darbo žmonės vieningai stoja 
prieš politinių problemų sprendimą karu, nes žino, jog 
naujas karas gali virsti baisiausia katastrofa—pasauliniu 
branduoliniu karu.

Imperialistai, kapitalistinių šalių reakciniai sluoksniai, 
nepatenkinti Antrojo pasaulinio karo baigtimi, vadinasi ir 
Tarybų Sąjungos pergale prieš fašistinę Vokietiją. Juos 
gąsdina išaugęs Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių 
autoritetas tarptautinėje politinėje arenoje, vis didėjantis 
pasaulyje komunistinis, darbininkų ir nacionalinio išsivada
vimo judėjimas. Tarptautinės kapitalistų monopolijos, 
virtusios pramonės kompleksu, gaminančiu ginklus ir kitas 
žmonių naikinimo priemones, nusistačiusias prieš socialisti
nių šalių taikos politiką, tapusią viso pasaulio darbo žmonių 
pagrindiniu siekimu. Taikos politika jau 35 metai slopina 
karo šalininkų pastangas sukelti naują pasaulinį karą, 
trukdo ginklų gamintojų pramoniniam kompleksui neribo
tai išplėsti savo gamybą susikraunant į seifus dar 
skaitlingesnius milijardinius pelnus.

Kapitalistinių šalių valdžios viršūnių rūpestį kelia ir 
išaugęs darbininkų ir nacionalinio išsivadavimo judėjimas 
ir ypač ten, kur .Imperializmas viešpatavo per savo 
statytinius—diktatorius iš buvusių feodalų bei vietinės 
buržuazijos tarpo. Po Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos pasklidusios po pasaulį socializmo idėjos įtikino 
išnaudojamų darbo žmonių mases, kad jos turi teisę pačios

BROOKLYNO TĖVŲ 
PRANCIŠKONŲ ORGANAS 
APIE POP. JONĄ 
PAULIŲ II

Gegužės 16 dienos “Darbi
ninke” Benvenutas Rama
nauskas apie naująjį Popie
žių Joną Paulių H, tarp 
kitko, drožia:

“Katalikų Bažnyčia nieka
da nėra turėjusi tokio spal
vingo popiežiaus, kaip dabar
tinis pop. Jonas Paulius II. 
Jis buvo aktorius ir poetas, 
Krokuvos universiteto profe
sorius. Slidininkas, irkluoto
jas ir plaukytojas.

Jis juokauja, gieda himnus 
ir dainuoja liaudies dainas. 
Kantrus ir nesibijo pasiprie
šinti komunistam ir kapita
listam. Bučiuoja vaikus ir 
apkabina jaunas moteris. 
Nesigėdina verkti prie mir
ties sienos Auschwitze.

Gegužės 18 jis švenčia 60 
metų amžiaus jubiliejų.

Po popiežiaus Jono Pau
liaus I mirties (1978 rugsėjo 
29), jam buvus popiežium 
vos 33 dienas, tikintieji per 
gyveno liūdną laikotarpį. Ne
trukus, po dviejų savaičių 
(1978 spalio 16), popiežium 
buvo išrinktas lenkas kardi
nolas Karolis Wojtyla, po to 
pasivadinęs Jonu Paulium II.

Buvo staigmena, kai po 456 
metų (nuo 1522) popiežium 
buvo išrinktas neitalas.

Karolis Wojtyla gimė 1920 
gegužės 18. The New York 
Times 1979.X.2 teigia, kad 
jis gimė “to a sturdy Lithua
nian mother”—iš stiprios lie
tuvės motinos (kiti laikraš
čiai rašo: Lietuvių kilmės 
silezietės) Emilijos Kaczo- 
rowskos, lenko puskarininkio 
šeimoj, fabrikų mieste, Wa- 
dowice, maždaug 30 km nuo 
Krokuvos. Jaunasis Karolis 
neteko savo motinos eidamas 
devintuosius metus. Vyrės 
nysis brolis gydytojas, gydy 
damas pacientą, mirė; jo 
sesuo mirė po I-mojo pasauli
nio karo. Tėvas mirė 1942.

“Jo įgimtas aštrus protas 
ir mokslas suteikė jam pra
našumą susiduriant su mark
sistų teorijomis. Buvo labai 
populiarus Lenkijos jaunimo 
ir darbininkų tarpe, žinojo jų 
problemas.

Visais atžvilgiais jis yra 
mūsų laikų naujintojas, turįs 
mokslininko, filosofo ir teolo
go kultūrą, artistiškumą ir 
meilę.

Popiežius Jonas Paulius II 
laisvai kalba angliškai, ispa
niškai, itališkai, lotyniškai, 
prancūziškai, vokiškai, rusiš
kai ir, žinoma, lenkiškai.”

Popiežiaus Jono Pauliaus II tėvai Wojtylos. Jis pats 4 metų
berniukas ant tėvo kelių.

Ruoški II ės “Laisvės”
70 m. sukakties minė ji

1981-aisiais II etais
II ui

spręsti savo likimą, o po Antrojo pasaulinio karo 
susikūrusios socialistinės valstybės vaizdžiai parodė realią 
galimybę tą pasiekti. Todėl ir kyla tautos į kovą prieš 
išnaudotojus visuose pasaulio žemynuose.

Šiuo metu ypač gerai matosi ir girdisi, kaip užsispyrusiai 
reakcingiausieji “teoretikai” kai kurių didžiųjų kapitalisti
nių valstybių valdančiuosius sluoksnius įtikinėja, esą, naują 
karą būtinai laimėtų imperializmas. Apie tai kalba 
neužmiršę o gerai žinodami, kad kare kovoja ne milijonie
riai, o paprasti darbo žmonės. Argi jiems svarbu, kad 
naujas karas pražudytų nepaprastai daug žmonių. Kai 
kurių panašaus stiliaus “teoretikų” pasiklausius, atrodo, 
kad tai netgi naudinga, nes tie, kas išliks, bus paklusnesni, 
neturės laiko kovoti už savo teises, reikalauti darbo, kurio, 
beje, bus apstu, kadangi gyvenimą reiksią pakelti iš 
griuvėsių. Išlikusiųjų “užimtumas” pasireikš—ir gydymusi 
nuo branduolinės radijacijos.

Yra, yra tokių “teoretikų” ir į juos pirštais rodyti 
nebūtina.

Prieš 35 metus pasibaigęs Antrasis pasaulinis karas 
atnešė žmonijai, neišpasakytas kančias, sugriovimus ir 
sunaikinimus. Aš praėjau to karo frontus po vokiškųjų 
fašistų kulkomis, bombomis ir sviediniais. Mačiau, kaip 
žmonos verkė žuvusių kare vyrų, kaip laužė iš sielvarto 
rankas motinos prie sūnaus arba dukters lavono. Kas to 
nematė, tegul įsivaizduoja savo vyro, sūnaus arba žmonos 
apdegusį lavoną ir su šiurpuliu pagalvoja, ar vertas yra 
žmogaus vardas tas karo bei žudynių “teoretikas”, kuris 
šiandiena ragina tautas irutis už ginklo ir žada joms 
suklestėjimą ateityje?! Juk tą patį žadėjo ir Hitleris 
vokiečių tautai! O ką atnešė tie jo avantiūristiniai pažadai? 
Sugriautus miestus, badą ir milijonus žuvusių!

Minėdami pergalės prieš fašistinę Vokietiją 35-asias 
metines, viso pasaulio pažangūs žmonės turi ryžtingai tęsti 
kovą už taiką pasaulyje, prieš ginklavimosi varžybas, 
reikalauti, kad politiniai ginčai būtų sprendžiami tik taikių 
derybų būdu.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės visada buvo už taiką 
pasaulyje, nes jų atmintyje dar neišblėso Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo nuniokojimai, vokiškųjų fašistų^ 
okupacijos baisumai. Minėdami pergalės prieš vokiškąjį 
fašizmą dieną, jie kviečia savo brolius lietuvius, gyvenan
čius išeivijoje, įsilieti į aktyvią kovą už taiką pasaulyje.

P. Petronis

NUOŠIRDUS 
SVEIKINIMAS AFRIKOS 
TAUTOMS IR 
VALSTYBĖMS

Gegužės mėnesį tarybinėje 
spaudoje pasirodė Tarybų 
Sąjungos prezidento Leonido 
Brežnevo Afrikos valsty
bėms ir tautoms sveikini
mas, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

“TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo, Tarybų 
Sąjungos vyriausybės, tary
binės liaudies ir asmeniškai 
savo vardu nuoširdžiai svei
kinu Afrikos valstybių vy
riausybes ir tautas Afrikos 
išsivadavimo dienos proga.

Šie metai žymūs tuo, kad 
didžiulį laimėjimą pasiekė 
Afrikos tautų nacionalinio iš
sivadavimo judėjimas: po il
gametės pasiaukojamos Zim
babvės patriotinių jėgų ko
vos prieš kolonijinę rasistinę 
priespaudą šios šalies liaudis 
gavo nepriklausomybę. Pa
saulio žemėlapyje atsirado 
nauja valstybė—Zimbabvės 
Respublika. Žengtas svarbus 
žingsnis galutinai išvaduo
jant Afriką iš rasizmo ir 
kolonializmo pančių.

Tarybiniai žmonės įsitiki
nę, kad bus laimėta ir teisin
ga Namibijos išsivadavimo 
kova. Namibijos liaudis, savo 
pripažinto avangardo 
SVAPO vadovaujama, nar
siai kovoja už laisvę ir nepri
klausomybę. Taip pat neiš
vengiamai bus padarytas ga
las gėdingam mūsų epochos 
reiškiniui—aparteidui Pietų 
Afrikos Respublikoje. 1960 
metais Tarybų Sąjungos ini
ciatyva Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje priimta isto
rinė deklaracija dėl nepri
klausomybės suteikimo kolo
nijų šalims ir tautoms turi 
būti įgyvendinta pilnutinai, 
be jokių išimčių. Toks laiko 
reikalavimas!

Afrikos valstybių kovą 
prieš imperializmo ir reakci
jos jėgas, Tarybų Sąjunga 
rėme ir teberemia.

Grimsta į praeitį laikai, kai 
Afrika buvo tik kolonijinių 
valstybių išnaudojimo ir kon
kurencijos objektas. Dabar 
jos balsas ginant taiką, tau
tų laisvę ir nepriklausomybę 
garsiai skamba, kai spren
džiamos aktualios tarptauti
nio gyvenimo problemos . . .

Tarybų Sąjunga didžiai 
vertina nepriklausomų Afri
kos šalių vaidmehį kovoje už 
tvirtą taiką mūsų planetoje, 
už tarptautinį saugumą. Da
bar padėtis reikalauja, kad 
visos taikingos valstybės— 
didelės ir mažos—dar akty
viau stengtųsi sužlugdyti 
įtempimo mažinimo prieši
ninkų kėslus, neleisti impe
rialistams kištis į kitų valsty
bių reikalus.

Linkiu Afrikos tautoms lai
mėjimų kovoje už galutinį 
kolonializmo liekanų, rasiz
mo ir aparteido likvidavimą, 
už taiką, laisvę ir socialinę 
pažangą.”

DIDELIS DĖMESYS 
LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ 
VAIKAMS

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” gegužės 23 d. paskelbė 
Šukį: “Kiekvienam ūkiui— 
vaikų lopšelį-darželį”! Dien
raštis, tarp kitko, rašo:

“Kiekvieną rytą Mažeikių 
rajono “Pergalės” kolūkio 
mažieji gyventojai skuba į 
savo rūmus. Gera ir jauku 
čia žemdirbių vaikams—erd
vūs žaidimo kambariai, pui
kiai įrengos aikštelės. Dau
gelis motinų gali ramiai dirb
ti—jų vaikai per visą darbo 
dieną būna patikimose ran
kose.

Vis dažniau ir dažniau Lie
tuvos kaimuose atveria duris 
ikimokyklinės įstaigos. Tik 
pastaraisiais metais beveik 
visuose respublikos rajonuo
se atidaryta po kelis lopše- 
lius-darželius. Gražią inicia
tyvą praėjusiais metais buvo 
paskelbę Radviliškio TSO
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statybininkai ir Šaukoto ko
lūkio žemdirbiai, užsimoję 
lopšelį-darželį pastatyti pir
ma laiko, pastatyti labai ge
rai. Radviliškiečiai žodį ište
sėjo—dar gerokai prieš Nau
juosius metus puikiai pasta
tytuose rūmuose įsikūrė 
Šaukoto kolūkio vaikai.

Puikų Radviliškio TSO ir 
Šaukoto kolūkio užmojį tarsi 
pratęsė Pasvalio rajonas. Šių 
metų sausio mėnesį buvo 
paskelbti rajono ūkių ir sta
tybos organizacijų įsiparei
gojimai iki 1984 metų įsteigti 
ikimokyklines įstaigas visuo
se kolūkiuose, tarybiniuose 
ir kituose valstybiniuose 
ūkiuose. Šiai iniciatyvai pri
tarė Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetas.

Nelengvas užmojis per me
tus rajone pastatyti po tris- 
penkis naujus lopšelius-dar- 
želius. Tačiau pasvaliečiai 
viską paseikėjo, detaliai iša
nalizavo realias galimybes. 
Visų pirma išnaudodami vie
tinius rezervus, kolūkių lė
šas, viršplaninį pelną. Pasva
lio rajono ūkiai kartu su 
statybininkais ėmėsi šio ne
paprastai svarbaus užmojo. 
Buvo pakviesti palenktyniau
ti visi respublikos rajonai.

Rajonų vadovai, kolūkių 
pirmininkai, žemdirbiai entu
ziastingai pritarė pasvaliečių 
iniciatyvai. Ir neatsitiktinai. 
Šiandieninis kaimas žengia 
nauju keliu, keičiasi jamev 
gyvenančių žmonių poreikiai, 
plečiasi jų akiratis. Moterys 
nori auginti gausesnes šei
mas, aktyviai dalyvauti ga
mybinėje veikloje, ūkio vi
suomeniniame gyvenime. 
Geriausias jų pagalbinin
kas—lopšelis-darželis, kurio 
darbuotojai ne tik padėtų 
auginti mažuosius, bet ir 
juos rengtų mokyklai, teiktų 
pedagogines konsultacijas. 
Apskritai ikimokyklinė įstai
ga—svarbus komunistinio 
auklėjimo centras. Kaip tik 
todėl kiekvieno ūkio rūpestis 
turi būti kuo greičiau pasta
tyti lopšelį-darželį.

Džiugu, kad ne tik žodžiais 
pritariama pasvaliečių inicia
tyvai. Beveik kiekviename 
rajone šiuo metu statoma po 
kelias ikimokyklines įstaigas. 
Plečiamas ikimokyklinių įs
taigų tinklas Jurbarko, Kė
dainių, Klaipėdos, Vilniaus 
rajonuose. Čia numatytos 
konkrečios perspektyvos ar
timiausiais metais kiekviena
me ūkyje turėti vaikų lopše
lį-darželį. Ir turėti ne bet 
kokį, o gerai įrengtą. Kaip 
tik todėl šiuose rajonuose 
nepamirštama rekonstruoti, 
tvarkyti anksčiau pastaty
tuosius lopšelius-darželius”.

Žodžio 
gimimas
Žodis užgimė! Parėdų 
Jam kokių dabar reikės, 
Į kieno sodinsim kėdę, 
Kas jam daržą išakės?

Gal jį glostys, gal jam siūlys 
Deficitą, dar kažką, 
Gal šnibždės:

“Supliuškęs nulis 
Su apdžiūvusią ranka”.

O gal bus kitaip kaip buvo, 
Gal kitaip vagas vagos?
Apkalbos kaip bitės siuva— 
Nei pradžios, nei pabaigos.

Žodis užgimė! Vaikeli, 
Neik nuo motinos savos. 
O kaip tyčia usnys želia 
Ant apyaušrio galvos.

* * *
Myliu šunažolę.

Neveidmainiauju.
Likimui mano paskirta.
Tiktai ne aš ją nušienauju 
Ir nematau baltos karste.

Myliu rankas.
Neveidmainiauju. 

Apakina miela šviesa. 
O kraujas žūtį pranašauja 
Su mano gimine visa.

Myliu save.
Neveidmainiauju.

Žinau, artėjanti klasta,
Kaip ir vampyras, 

laukia kraujo.
Tai šaukia: “Būki prakeiktai”

Myliu tave.
Neveidmainiauju. 

O slėpti nieko neturiu. 
Kai krebžda vabalėlis saujoj 
Apkvaitęs prakaitu sūriu.

Myliu visus.
Neveidmainiauju. 

Pailsi ant galvos ranka? 
Ir ašara, kaip lašas kraujo 
Nutiškus gąsdina kai

ką---------
* * *

Lyg nieko nebuvo, 
Lyg buvo kažkas. 
Gal trečias paglostė 
Žemėtas rankas.

Žydėjo gegužis
Ties mano namais.
Glamonėm ir meilei 
Šią naktį gimei.

Jau laukia prie durų 
Birželio aušra.
Bet ji nežinojo, 
Kad laimės nėra.

O gal tik rugpjūtis 
Mieliausias man bus, 
Ir žodis gražiausias 
Ant lūpų nubus?

Rimgaudas Graibus
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[Pabaiga iš praeito numerio]

Kultūros paminklai— ateities kartoms

Rašei man, kad “išeivija— 
geriausias Lietuvos elemen
tas” ir visada “vertina lietu
vių kultūrinius pasiekimus”. 
Lietuviai, gyvenantys Lietu
voje, ypač jaunoji karta skai
to, kad “geriausias Lietuvos 
elementas”—tai lietuvių tau
tos sūnūs ir dukterys, kurie 
savo darbu ir talentu sukūrė 
dabartinę klestinčią Lietuvą, 
kurie, kaip talentingi moksli
ninkai, menininkai, liaudies 
ūkio sričių specialistai ir va
dovai, sportininkai, kultūros 
veikėjai ir t. t. išėjo į plačius 
visuomenės, net pasaulinius 
horizontus. Stebėtojų ir žiū
rėtojų iš tolo, nors ir plojan
čių, jeigu kas retkarčiais pa
tinka, jie “geriausiu Lietuvos 
elementu” neskaito. Man 
Lietuvos jaunimas dažnai pa
teikia klausimą: kuo 1944 m. 
išeivija prisidėjo prie lietu
vių tautos kūrybinio darbo? 
Ką jiems atsakyti? Gal man 
patarsi?!

Lietuviškoji išeivija užsie
nyje—ne vienalytė lietuvių 
tautos dalelė, gyvenanti sve
timuose kraštuose. Daug 
išeivių išvyko iš Lietuvos 
prieš I pasaul. karą, yra 
1923-39 m. išeivija, yra 1944 
m. išeivija, kuri taip pat 
nevienalytė: vieni—pabėgę 
vokiškųjų fašistų “aktyvis
tai”, kiti—negrįžę į Lietuvą, 
iš vokiškųjų konclagerių ar
ba pasitraukę iš Lietuvos 
savo noru, nenorėdami turėti 
reikalų su Tarybų valdžia. 
Visi išeiviai jau prisiaugino 
vaikų ir anūkų, kurie prisi
klausę pasakojimų apie savo 
tėvų žemės ir joje gyvenan
čios lietuvių tautos “vergiš
ką” gyvenimą, nori savo aki
mis pamatyti, kaip atrodo 
“surusinta” Lietuva. Mat, 
šių dienų jaunimo toks bruo
žas: viską pamatyti savo 
akimis. Be to, jį traukia 
tautinė romantika! Rašei, 
kad 1944 m. išeivija nenori 
turėti reikalų “su okupantų 
kontroliuojamomis instanci
jomis”. Taip, dalis nenori, 
kai kas net bijo, bet tik 
vyresnieji, jaunimas žino, 
kad pav. Vilniaus valst. Uni
versitetas lygiai tiek pat 
“kontroliuojamas okupantų”, 
kaip ir Operos ir baleto 
teatras, kaip ir “Tėviškės” 
draugija, kaip ir “Inturis- 
tas”, kaip ir Vilniaus ar 
Kauno autobusų parkas, res
publikos švietimo ministerija 
su visais 55 tūkstančiais mo
kytojų ir t. t. Visas šitas 
instancijas atmetus—su kuo 
gi tada bendrauti? Turiu 
pasakyti, kad visi tautiečiai 
išvykę iš Lietuvos iki 1939 
m., mielai bendrauja su lie
tuvių tautos kamienu (neiš
skiriant ir kunigų!). Jie go
džiai skaito lietuvišką spaudą 
ir knygas, seka dabartinį lie
tuvių tautos gyvenimą. Dau
gelis veržiasi pamatyti savo 
gimtąjį kraštą, stebisi jo 
pažanga ir džiaugiasi savo 
tautos pasiekimais.

Siūlai man užmegzti tiesio
ginį dialogą su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene. O kokie 
gi jos tikslai? Įskiepyti lietu
viškos išeivijos jaunajai kar
tai, kad lietuvių tauta pasau
lyje gyvena ir gyvuoja (nors 
beveik visas “pasaulio lietu
vių” jaunimas nemoka lietu
viškai!) tik išeivijoje, kapita
listinėse šalyse. Beveik 3 
milijonai lietuvių, gyvenan
čių ant Nemuno krantų—tai, 
“pavergti, surusėję, išnykę 
iš kultūrinio pasaulio”, ne
verti “kultūringos pasaulio 
lietuvių padermės” dėmesio 
individai. Tos bendruomenės 
veikla, pagal atitinkamų ša
lių administracijos nurody
mus, nukreipta, kad atgrą- 
sintų lietuviškos išeivijos 
jaunimą nuo savo tautos da
bartinio gyvenimo pažinimo, 

užgniaužtu jos jaunatvišką 
smalsumą ir neleistų suvokti 
savo tautinę kultūrą ir jos 
ištakas. Tos bendruomenės 
valdyba labai draugiškuose 
santykiuose su rusų balta
gvardiečiais, lenkų ir ukrai
niečių nacionalistais, nors tos 
rusiškos ir lenkiškos organi
zacijos “užinteresuotos” lie
tuvių tautiniais aspektais 
tiek, kiek buvo suinteresuoti 
“caro—tėvelio satrapai” ir 
“Pilsudskio legionieriai”. Bet 
jie bendrauja su lietuviškos 
bendruomenės valdyba, nes, 
matomai, dažnai susitinka 
prie institucijų, kurios išmo
ka dolerius už darbą, turintį 
bendrus tikslus.

Rašei man, kad “turi tik 
vieną linkėjimą, kad Lietuva 
liktų lietuviška”. Ji liko ir 
liks lietuviška, ir jai niekas 
negręsia! Kultūriniai ryšiai 
su išeivija reikalingi ne lietu
viams savame krašte, o lie
tuviams išeivijoje, ypač jos 
jaunimui. Man dažnai atro
do, kad 1944 m. išeivijos 
“karščiausieji patriotai” gal
voja atvirkščiai. Manyčiau, 
kad tikriems lietuvių tautos 
patriotams išeivijoje laikas 
pagalvoti apie savo jaunosios 
kartos likimą!

Dar man rašei apie 1944 
metų išeivių—žemių savinin
kų ir valstiečių teises į val
džios nusavintas jų žemes ir 
jų norą turėti ypatingas tei
ses į Tarybų Lietuvą. Noriu 
patarti visiems buvusiems 
tiek žemės, tiek kito nusa
vinto turto savininkams už
miršti buvusias savo valdas. 
Tarybų Lietuvoje per 35 
pokario metus jų valdytų 
žemių ežios išnyko: numelio
ruota 2 mil. 300 tūkst. ha 
žemių, iš tų žemių nukelta 
tūksančiai vienkiemių (iš 
1950 m. buvusių 300 tūkstan
čių vienkiemių!), visa tinka
ma žemės ūkiui žemė, nusau
sinus balas bei balotus krū
mynus, paversta dirbamos 
žemės masyvais, kuriuose 
dirba virš 50 tūkst. trakto
rių, šimtai tūkstančių kitos 
žemės ūkio technikos bei 
sunkvežimių. Nukeltųjų 
vienkiemių savininkai, gavę 
atitinkamą užmokestį, persi
kėlė gyventi arba į kolūkines 
gyvenvietes, arba į miestus 
ir ten pasistatė namus su 
visais patogumais. Valstiečių 
dabartinėje Lietuvoje nebė
ra: kaime gyvena tik 39% 
gyventojų (1940 m. gyveno 
77%), kurių dauguma dirba 
žemės ūkyje specialistais: 
traktorininkais, mechaniza- 
riais, zootechnikais, veteri
narais, agronomais, operato
riais ir kt. specialistais. Ne
kvalifikuoto žemės ūkio dar
bininko—valstiečio Lietuvos 
kaime nebėra, nes jam ten 
nėra ką veikti. Tas žemės 
ūkio specializacijos ir mecha
nizacijos, o mieste—pramo
nės gamybos vystymo proce
sas intensyviai vyksta toliau. 
Tai kurgi suras 1944 metų 
išeivis buvusias savo žemės 
valdas arba nusavintas savo 
buvusias pramonines gamy
bos priemones? Jos “išgara
vo” visos liaudies nuosavy
bės milžiniškuose fonduose, 
lygiai taip, kaip buvusių sa
vininkų įsivaizduojama teisė 
turėti kokias tai pirmenybes. 
Jie dabar “de fakto” užsienio 
piliečiai!

Baigdamas ir taip ilgą laiš
ką, negaliu neatsiliepti į Ta
vo klausimą: “duok receptą, 
kaip nustoti širdyje gaivinti 
senas nuoskaudas, kaip juo
da vadinti balta, kaip melą 
laikyti tiesa”?

Mielas Drauge! Būk vyras, 
sukaupk savo valios jėgą ir 
pasitelkęs tikrą lietuvišką 
patriotizmą, perkratyk savo 
gyvenimo kelio posūkius, ne 
tik iš grynai nuosavų asme-

Tarybų Lietuvoje gausu 
istorijos ir kultūros pamink
lų. Tai nemirtingi ankstesnių 
kartų žygių, darbų liudyto
jai, didelis visos liaudies tur
tas. Jam išsaugoti Tarybų 
valdžia negaili nei lėšų, nei 
pastangų. Neatsitiktai Lietu
vos TSR Konstitucijoje įra
šyta: “Rūpinimasis istorijos 
paminklų ir kitų kultūros 
vertybių išsaugojimu—Lie
tuvos TSR piliečių pareiga ir 
prievolė”. Vadinasi, visi pi
liečiai kartu su valstybe at
sako už krašto dvasinio pali
kimo išsaugojimą busimo
sioms kartoms. Didelę reikš
mę turi respublikos vyriau
sybės priimtas ‘‘Lietuvos 
TSR istorijos ir kultūros 
paminklų apsaugos ir naudo
jimo įstatymas”.

Tarybų Lietuvoje paruošta 
ir įgyvendinama plati kultū
ros paminklų restauravimo 
darbų sistema. Įsteigti Pa
minklų restauravimo trestas, 
Paminklų konservavimo in
stitutas, Mokslinė metodinė 
taryba. Didelį darbą atlieka 
Paminklų apsaugos ir krašto
tyros draugija.

Pažymėtina Kauno restau- 
racinių dirbtuvių veikla. 
Apie jų atliekamus darbus 
.pasakoja vadovas Rimantas 
Šermukšnis.

— Kultūros paminklų res
tauravimo tresto Kauno res
tauravimo dirbtuvės jau pir
maisiais pokario metais res
tauravo per 1946 metų Ne
muno potvynį apgriautą Za
pyškio bažnyčią—XVI am
žiaus gotikos architektūros 
paminklą. Vėliau atlikti Kau
no pilies konservavimo bei 
dalinio restauravimo darbai. 
Statant Kauno hidroelektri
nę, buvo perkelta iš Nemuno 
užliejamų plotų medinė 
Rumšiškių bažnyčia. Restau
ruoti “Perkūno namai”, gy
venamieji namai Kauno rotu-

niškų pozicijų, bet ir iš visos 
lietuvių tautos interesų. Aš 
tą padariau 1940 metais ir 
ypač 1941 metais,kada reikė
jo apsispręsti (ir greit, nes 
laiko nebuvo!) už ką kariauti: 
ar perbėgti pas vokiškuosius 
fašistus (kai kas taip ir pada
rė!), ar pabėgti iš besikau
nančios tarybinės armijos, 
pasislėpti (ką taip pat kai 
kurie padarė!) ir tikėtis, kad 
Lietuva kartu su manim pa
kils virš debesų, ten išlaukti, 
kol žemėje nutils socialinių 
sistemų karo uraganas, o po 
to vėl su visa Lietuva nusi
leisti ant žemės ir gyventi 
“po senovei”, ar stoti į kovą 
socialistinės sistemos pusėje 
ir kovoti už savo tautos ^(ne 
už jos mažumos—lietuviškos 
buržuazijos, o už darbininkų 
ir valstiečių masės!) gyveni
mo perspektyvas. Kokie ta
vo gyvenimo posūkiai buvo 
tais revoliucijos metais, jų 
jau nebepataisysi, nebepa
keisi? Bet jų teisingumą ar 
klaidingumą, turi išspręsti 
pat s,-dar kartą noriu pa
brėžti—išeidamas iš visos 
lietuvių tautos interesų tame 
istorijos etape, kuriame gy
venai. Tau dabar tą padaryti 
žymiai lengviau, negu buvo 
man: aš tada galėjau tik 
numatyti ir tikėti, o tu turi 
40 metų istorijos faktus, lei
džiančius daryti teisingas iš
vadas. Aš tada rizikavau 
gyvybe, o tu dabar prisipa
žindamas klydęs, rizikuoji 
savo “honoru” sau pačiam. 
Štai ir visas mano atsakymas 
į Tavo klausimą! Kitokio pa
tarimo Tau duoti negaliu.

Užteks! Jeigu pavargai 
skaitydamas šį mano laišką, 
tai man dovanok. Prisipažin
siu, aš pavargau jį rašyda
mas! Baigiu Tavo žodžiais: 
“turiu ką ir norėčiau dar 
daug ką pasakyti ...” Bet 
palikime kitam kartui!

Su pagarba
P. Petronis 

šėje, Raudondvario dvaro 
ansamblio pastatai bei kiti 
kultūros paminklai.

Ypač daug darbų Kauno 
restauravimo dirbtuvių spe
cialistai ir darbininkai atliko 
per praėjusį dešimtmetį. Jie 
pastatė daug pastatų Liau
dies buities muziejuje, pada
rė gaubtus iš aliuminio ir 
stiklo konstrukcijų Poškos 
Baubliams Bijotuose, kuriuo
se 1812 metais buvo įkurtas 
pirmasis Lietuvoje etnografi
nis muziejus. 1973 metais 
baigta restauruoti ir pritai
kyta santuokų rūmams Kau
no rotušė. Atnaujinti du gy
venamieji namai Kėdainiuo
se, sutvarkyta ir pritaikyta 
parodų salei buvusi Liutero
nų bažnyčia. Tarsi iš naujo 
atgimusiuose Maironio na
muose Kaune įsikūrė Litera
tūros muziejus. Druskinin
kuose restauruota Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
memorialinė sodyba, Šakių 
rajono Rygiškių kaime—kal
bininko Jono Jablosnkio so
dyba, Vilkaviškio rajone 
Būdviečių kaime — Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko tėviš
kė, Klangiuose —rašytojo 
Petro Cvirkos memorialinė

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

PRANCŪZIJOS DIENOS
Vilnius. — Gegužės 27 

dieną Valstybinės filharmo
nijos salėje iškilmingai atida
rytos Prancūzijos dienos Ta
rybų Sąjungoje. Jos sureng
tos Tarybų Sąjungos—Pran
cūzijos ir Prancūzijos—Tary
bų Sąjungos Draugijų inicia
tyva. Dalyvauti šioje šventė
je į Tarybų Lietuvos sostinę 
atvyko delegacija, vadovau
jama Prancūzijos Komunistų 
Partijos CK politinio biuro 
nario, Prancūzijos—Tarybų 
Sąjungos Draugijos prezi
dentinės tarybos nario, laik
raščio “J umanite” politinio 
direktoriaus Rolano Lerua. 
Dalyvių tarpe—kultūros ir 
meno veikėjai, koncertinė 
grupė, lektoriai.

Praėjusių metų rudenį 
Prancūzijoje su dideliu pasi
sekimu vyko Tarybų Sąjun
gos kultūros dienos, kuriose 
dalyvavo Lietuvos TSR.

Tarybų Lietuvoje lankosi 
nemaža delegacijų, keičiama
si specialistais ir mokslinin
kais. Vien tik 1979 metais 
Lietuvoje koncertavo dvide
šimt kolektyvų ir atlikėjų iš 
Prancūzijos.

Prancūzijos delegacijos va
dovas Rolanas Lerua Lietu
vos KP Centro Komitete 
susitiko su TSKP Centro 
Komiteto nariu, Lietuvos KP 
'Centro Komiteto pirmuoju 
sekretorium Petru Griškevi
čium. Draugas Griškevičius 
supažindino svečią su Tary
bų Lietuvos ekonomikos ir 
kultūros pasiekimais, papa
sakojo su kokiais laimėjimais 
Respublikos darbo žmonės 
pasitinka Tarybų valdžios at
kūrimo Lietuvoje keturias
dešimtmetį.

Rolanas Lerua pareiškė 
padėką už galimybę susipa
žinti su Tarybų Lietuva, jos 
ekonominiais ir kultūriniais 
laimėjimais. Prancūzijos žiū
rovai, pabrėžė jis, turėjo 
galimybę įsitikinti, kaip 
aukštai išvystytas Lietuvių 
liaudies ir profesinis menas. 
Svečias pažymėjo didelę 
Prancūzijos—Tarybų Sąjun
gos ir Tarybų Sąjungos— 
Prancūzijos draugijų reikš
mę stiprinant dviejų šalių 
kultūrinį bendradarbiavimą.

Prancūzijos dienų dalyvius 
priėmė Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos pirmininkas 
Juozas Maniušis.

Apžvelgęs Tarybų Lietu
vos pasiekimus, draugas Ma
niušis kalbėjo apie nuolat 

sodyba. Jonavos rajono Kul
vos apylinkėje pastatytas pa
minklas lietuvių raštijos pra
dininkui, reformacijos bei 
humanizmo idėjų skelbėjui, 
Karaliaučiaus universiteto 
profesoriui Abraomui Kul
viečiui. Restauruotoje Tol
minkiemio bažnytėlėje įkur
tas lietuvių literatūros klasi
ko Kristijono Donelaičio me
morialinis muziejus.

Jau daug metų dideli dar
bai atliekami Pažaislio archi
tektūriniame ansamblyje, 
kuris yra sąjunginės reikš
mės paminklas. Čia tenka 
restauruoti ne tik pastatus, 
bet taip pat atnaujinti meno 
vertybes.

— Kauno restauratoriai,— 
pažymėjo Rimantas Šer
mukšnis,—šiuo metu tvarko 
maždaug 70 didesnių ir ma
žesnių objektų. Ateityje rei
kės atlikti dar daugiau dar
bų. Vien tik Kaune yra apie 
120 respublikinės ir vietinės 
reikšmės istorijos paminklų, 
apie 10 respublikinės ir vieti
nės reikšmės architekūros 
ansamblių ir kompleksų bei 
95 architektūros paminklai.

V. Siudikas

tvirtėjančius Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos ekonomi
nius ryšius. Prancūzija dabar 
yra viena stambiausių TSRS 
prekybos partnerių. Per pir
muosius 1980 metų mėnesius 
pasirašytos sutartys, pagal 
kurias prekių apyvartos 
apimtis viršija 3 bilijonus 
rublių. Platūs taip pat Tary
bų Lietuvos ir Prancūzijos 
ekonominiai ir kultūriniai ry
šiai. Tai atveria naujas ben
dradarbiavimo perspekty
vas.

Prancūzijos dienų metu 
Vilniaus dailės parodų rū
muose veikė Prancūzijos ke
ramikos ir tapybos parodos, 
buvo surengta Prancūzų kino 
filmų savaitė, koncertavo 
dainininkai ir muzikantai.

Dainų ir šokių šventės
Liepos 12-13 dienomis Vil

niuje įvyks jubiliejinė Respu
blikinė dainų šventė. Sie
kiant patikrinti, kaip jai pa
siruošta, sudaryti galimybę 
kuo didesniam žiūrovų skai
čiui susipažinti su saviveikli
ninkų menu Tarybų Lietuvo
je, rengiamos zoninės dainų 
ir šokių šventės, kurios 
vyksta įvairiuose Respubli
kos miestuose ir rajonų cen
truose.

Tūkstančiai Kauno miesto 
gyventojų ir svečių, susirin
kę naujajame stadione Žalia
kalnyje, stebėjo įspūdingą 
šokių šventę. Tuo pat metu 
Šiauliuose pasirodė daininin
kai ir muzikantai, atvykę iš 
Klaipėdos, Palangos ir Šiau
lių miestų bei vienuolikos ra
jonų, kuriems suteikta teisė 
dalyvauti Respublikinėje dai
nų šventėje.

Žaliajame Krekenavos pu
šyne, kur neseniai įrengta 
graži vasaros estrada, buvo 
susirinkę beveik keturi tūks
tančiai dainininkų ir šokėjų 
iš trylikos aplinkinių rajonų 
ir Panevėžio miesto.

V. Petkevičienė

TESTAMENTAS
Ekscentriška Holivudo mili

jonierė, 37 metų amžiaus 
Sandra Vest savo testamente 
pareikalavo, kad po mirties 
būtų pašarvota ant savo mėg
stamo „Ferarl“ firmos sporti
nio motociklo. Testamento 
vykdytojai taip Ir padarė.

Kadangi, pagal Teksaso 
valstijos įstatymus, mirusieji 
turi būti laidojami uždaruose 
tūriuose, velionė su motocik
lu buvo jdėta j specialią dė
žę Ir užkasta j žemę, — ra
šoma žurnale „Motor".

Lietuvių tauta neteko 
įžymaus artisto

Gegužės 12 d., eidamas 
šešiasdešimt devintuosius 
metus, mirė Lietuvos TSR 
valstybinio akademinio dra
mos teatro veteranas, Lietu
vos TSR nusipelnęs artistas, 
TSKP narys Aleksandras 
Kernagis.

A. Kernagis gimė 1911 m. 
rugsėjo 9 d. Anykščių rajo
ne, tarnautojo šeimoje. Mo
kėsi Kėdainių gimnazijoje, 
studijavo teisę Kauno uni
versitete. 1933 metais baigęs s 
Kaune valstybės teatro vai
dybos mokyklą, sceninę veik
lą pradėjo jaunųjų teatre, o 
nuo 1934 iki 1940 metų dirbo 
aktoriumi Valstybės teatre. 
Atkūrus Tarybų valdžią Lie
tuvoje, A. Kernagis atvyksta 
į Vilnių ir čia aktyviai įsijun
gia į lietuvių tarybinio teatro 
kūrėjų gretas.

Beveik 40 metų A. Kerna
gis atidavė Akademinio dra
mos teatro scenai, kurioje 
ryškiai atsiskleidė įvairiapu
sis jo aktorinis talentas. Jis 
sukūrė ryškius klasikinės ir 
tarybinės dramaturgijos he
rojų sceninius paveikslus.

A. Kernagis sėkmingai 
reiškėsi ir režisūros srityje, 
pastatęs apie 15 spektaklių ir 
daug prisidėjęs ugdant lietu
vių originaliąją dramaturgi
ją. Drauge su rašytoju J. 
Būtėnu jis parašė ir pastatė 
piešę apie lietuvių proletari
nį poetą J. Janonį “Pamilau 
dangaus žydrumą” ir pjese 
apie keturis komunistus 
“Kad ir šimtą gyvenimų”.

A. Kernagis plačiai žino
mas ir kaip aktyvus visuo
menininkas, respublikos liau
dies teatrų bei meno savi
veiklos kolektyvų konsultan

BRONIUS 
MACKEVIČIUS
O vieną kartą
O vieną kartą tai, kas buvo, 
Naujoj šviesoj pasikartos. 
Purvus ir dulkes nusiplovę, 
Sugrįš pavasariai. Sustos.

Paėmę mus visus už rankų, 
Svaigius burtažodžius kuždės. 
Ir mes, išvydę seną dangų, 
Naujai regėsime žvaigždes-.

Ir bus juokinga, kad protingi 
Mes sau atrodėm kitados.
Spygliuoti, sunkūs kelio vingiai 
Obels žiedais barstys vardus.

Primins datas. Ir piemenaitės 
Šydus princesių užsidės,
Ii, kaip bekraičiams džiaugsmo kraitis, 
Vis plauks vaizdai iš praeities.

Naujom spalvom sušvitęs krantas 
Jau neprimins skriaudų senų.
Taip mes atrasim briliantus 
Širdy.
Ir saujoj pelenų.

Lietuvos iškų milžinaiII

Naujamiesčio valstybinio medžioklės ūkio valdose netoli 
Panevėžio 1959 metais buvo įkurtas stumbrynas. Per 
praėjusius 10 metų stumbrų kaimenė gerokai išaugo. 
Dabar 22 miško galiūnai laikomi aptvertuose plotuose, o 
10—gyvena Lietuvos miškuose. Kasmet stumbrų kaimenė 
padidėja 6-7 jaunikliais.

Medžioklės ūkio miškuose be stumbrų gausu briedžių, 
elnių, stirnų, šernų, lapių, kiškių. Medžioklės ūkio jėgeriai 
ištisus metus saugo žvėris nuo brakonierų, žiemos 
mėnesiais šeria, medžioklės sezono metu apskaičiuoja, kiek 
žvėrių (išskyrus stumbrus) galima medžioti.

T. Žebrausko nuotrauka

tas ir ilgametis respublikinių 
peržiūrų vertinimo komisijų 
pirmininkas, televizijos ir ra
dijo teatro bendradarbis.

Daug jėgų A. Kernagis 
atidavė taip pat jaunosios 
scenos menininkų kartos 
auklėjimui: Jis dėstė teatro 
dramos studijoje ir Vilniaus 
kultūros mokykloje. Turėda
mas didelį autoritetą kolek
tyve, daugelį metų iš eilės jis 
buvo renkamas Akademinio 
dramos teatro partinės orga
nizacijos biuro sekretoriumi.

A. Kernagis apdovanotas 
TSRS medaliais, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo garbės raš
tais.

Šviesus talentingo lietuvių 
tarybinės scenos menininko, 
aktyvaus komunisto ir tau
raus žmogaus atminimas vi
sada išliks visų jį pažinoju
siųjų širdyse.

Lietuvos TSR Kultūros 
Ministerija

Lietuvos TSR Teatro 
Draugija

Lietuvos TSR Valstybinis 
Akademinis Dramos Teatras

i
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“LAISVEI” APIE ŽYMIĄJĄ DAILININKŲ

Ir vėl pastelė
Jau pereitais metais daili

ninkė Algirdą Karaliūtė bu
vo suruošusi personalinę pa
rodą Kauno dailininkų sąjun
gos salone bei Kauno dramos 
teatre. Šiais metais ji daly
vauja Respublikinėje meni
nės nuotraukos ir dailės pa
rodoje Kaune, skirtoje tarp
tautinei moters dienai. Be 
to, vėl ji surengė naują savo 
pastelės darbų parodą Kauno 
dramos teatre, kurioje eks
ponuojama apie dvidešimt 
kūrinių.

Tiek pirmojoje, tiek šiųme
tinėje parodose ryški pagrin
dinė tapytojos kryptis—ale
gorija. Visiems yra žinoma, 
kad alegorija tai toks žanras, 
su kuriuo susidoroti labai 
nelengva. Alegorija neapsiei
na be simbolių. A. Karaliū
tės simboliai—konkreti deta
lė, nešanti gilią prasmę ir 
minties potekstę. Kompozici
jos pasižymi saikumu, deta
lių taupumu. Nepastebima 
detalės, kuri būtų naudoja
ma tik kompozicinei erdvei 
užimti. Kiekviena detalė tar
nauja bendrai minties išraiš
kai.

Šių metų parodos darbuose 
jaučiamas kolorito skirtumas 
nuo ankstyvesnių darbų. Pa
veikslai daug spalvingesni, 
ryškesni, turtingesnė tapybi
nė paletė. Beveik visose 
kompozicijose jaučiamas 
spalvos pajungimas minčiai.

Žiūrovą stebina literatūri
nių kūrinių interpretacija. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
kompozicijos nieko bendro 
neturi su rašytojų B. Sruo
gos, V. Krėvės, O. Milašiaus 
kūriniais. Tačiau tapytoja 
paaiškino, kad tai yra jos 
subjektyvus literatūrinių kū
rinių supratimas, jų pajauti
mas ir interpretacija. Pavyz
džiui, paveiksle O. Milašiaus 
poezijos motyvais “Tiesos re
likvija” A. Karaliūtė vaiz
duoja ne atskiro eilėraščio 
mintį, o pateikia daugelio 
kūrinių reziume.

Nemažesni žiūrovo dėmesį 
patraukia kompozicijos, ne
turinčios ryšio su literatūra.
Paminėtinas paveikslas “Pa
žinimo kaina”. Tai filosofinis 
tapytojos dialogas pačios su 
savimi. Kompozicijoje vaiz
duojamas žemės skliautas su 
bokštais. Tai simboliniai civi
lizacijos atributai kompozici
jos. Plyšyje daugybė žvel
giančių akių. Plyšį akims 
stengiasi uždaryti mirties 
rankos (griaučiai).

Dailininkė paaiškino, kad 
žmogus iš prigimties visada 
veržiasi į pažinimą. Stengiasi 
pažinti žemės gelmes, kos
moso begalybę, atskleisti 
mokslo paslaptis. Ir už visa 
tai neretai jis sumoka gyvy
bės kaina. Šis darbas įdomus 
ir savo pilkšvu koloritu, ir 
kompozicija, ir mintimi.

Labai ryškus savo tragišku 
spalviniu sprendimu paveiks
las “Abejingumas”. Tai šian
dieninio mūsų planetos val- 
dovo-žmogaus problema. Ta
pytoja kelia žmogaus nužmo
gėjimo klausimą, kaip di
džiausią žmogiškųjų vertybių 
praradimą. Žmogaus abejin
gumas veda į didžiausią jo 
paties tragediją—susinaiki
nimą. Minėta kompozicija, 
tai SOS mąstančiam žmogui.

Šiame paveiksle vaizduoja
ma perskilusi žemė ir perski
lusi saulė. Jos sujungtos 
bendru skilimo plyšiu. Vadi
nasi, slysta gėris, slysta pa
grindas po kojomis. Plyšyje, 
kuris saulėje—juodas, žemė
je—raudonas, išryškėja 
dviejų, raudonos ir juodos 
rankų, siluetai. Tai tas pats 
SOS! Abejose plyšio pusėse 
eina po žmogų. Jų visos 
mintys užimtos savo nešamo
mis gėrybėmis. Pagalbos 
šauksmas—gėrio ir pagrindo 
skilimas—jiems visai nesvar
bus.

“Abejingumas.” Pastelė.

“Nūdieninis mefisto.” Pastelė.
Visas alegorijas sunku iš

nagrinėti. Jas reikia matyti.
Šalia alegorinių—simboli

nių kompozicijų, matome ir 
visai realistiškus sprendi
mus. Tai, pavyzdžiui, “Nuo
taka”, “Motinystė”, “Pramo
ginis šokis”, “Nūdieninis me- 
fisto" Minėti paveikslai pasi
žymi ryškiu spalvingumu, 
kompozicijos paprastumu. 
Tačiau ir čia ryški mintis 

tarp eilučių.
Reikėtų pasakyti, kad šitos 

kompozicijos ar ne stipriau
sios tapybiniu požiūriu.

Iš viso to ką matome A. 
Karaliūtės parodose, atrodo, 
kad dailininkė tvirtai žengia 
savo pasirinkta kryptimi ale
gorijos žanre ir, reikia tikė
tis, kad vėl ir vėl žiūrovas 
pamatys naujas jos parodas.

Vytautas Jaugėla

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius]

ĮVAIRIOS ŽINIOS

STOJO RIKIUOTĖN
Utenos pramonės rajone, 

informuoja “Lenino keliu”, 
vėl įkirtuvės—stojo rikiuo- 
tėn Remonto mechaninė įmo
nė. Kasmet čia bus sutaiso
ma per 15 tūkstančių varik
lių.

Prie pagrindinio variklių 
remonto korpuso įrengtas di
delis detalių restauravimo 
cechas.

PELNYTAS ĮVERTINIMAS
Šešiolika milijonų gėlių 

išaugino vilniečiams šį penk
metį Panerio tarybinio ūkio 
gėlininkai. Jie yra nuolatiniai 
TSRS Liaudies ūkio pasieki
mų parodos dalyviai, dauge
lio tarptautinių parodų lau
reatai.

Tarybinio ūkio šiltnamiuo
se gaunami vieni geriausių 
respublikoje daržovių der
liai—po 29 kg iš kvadratinio 
metro. S. Kučinskas pripa
žintas geriausiu respublikos 
bitininku. Nuo penkmečio 
pradžios kiekvieno darbinin
ko pagaminta metinė pro
dukcija padidėjo beveik dvi
gubai, ūkis kasmet gauna 
apie pusantro milijono rublių 
pelno.

Ankstyvųjų daržovių 
augintojai, rašo “Draugys
tė”, šiemet jau visą produk
ciją realizuoja virš penkme
čio užduoties. Kovo mėnesį 
jie pateikė vilniečiams 
pusantro karto daugiau 
agurkų negu pernai tuo lai
ku.
DIDĖJA LIGONINIŲ
MIESTELIS

Tūkstančio lovų Klinikinė 
ligoninė Santariškėse—viena 
didžiausių ir svarbiausių Vil
niaus statybų. Šiemet čia 
numatoma padaryti darbų 
daugiau kaip už du milijonus 
rublių. “Vakarinės naujie
nos” praneša, kad statybi
ninkai pralenkia planinius 
grafikus.

Vidurvasaryje Klinikinė li
goninė ruošiasi švęsti pirmą
sias įkurtuves. Tai bus tre
čioji stambi sveikatos įstaiga 
Santariškėse. Dabar čia vei
kia vaikų ligoninė ir Onkolo
gijos mokslinio tyrimo insti
tutas su klinika.

KIEKVIENAM - VIDURINĮ 
MOKSLĄ

Mažeikių rajono J. Garelio 
kolūkyje šį penkmetį 52 dir
bantys vaikinai ir merginos 
gavo vidurinio mokslo ates
tatus. Kolūkio valdybos, par
tinės organizacijos ir Bružų 
aštuonmetės mokyklos peda
gogų bendromis pastango
mis, rašo “Pergalės vėliava”, 
į mokyklos suolus buvo nu
kreipta 135 žmonės. Daugu
ma jų lanko vietoje įsteigtą 
neakivaizdinės vidurinės mo
kyklos konsultacijų punktą.

Besimokančių gamybinin
kų rajoninio sąskrydžio daly
viai iškėlė iniciatyvą—pa
siekti, kad • ateinančiais 
mokslo metais visuose gamy
biniuose kolektyvuose iš es
mės mokytųsi visi jauni žmo
nės, neturintys vidurinio iš
silavinimo.

BUSIMIESIEMS 
OLIMPIECIAMS

Ir žiūrovai, ir sportininkai 
jau pamėgo naujuosius Aly
taus sporto rūmus. Čia treni
ruojasi įvairių sporto šakų 
mėgėjai: imtynininkai ir 
krepšininkai, fechtuotojai ir 
šachmatininkai.

0 dabar rūmų pašonėje, 
rašo “Komunistinis rytojus”, 
statomas pirmasis mieste 
dengtas plaukymo baseinas.
TALKŲ LĖŠOMIS

Netoli Kretingos plento, 
miško aikštelėje statomi nau
jieji Klaipėdos gimdymo na
mai. Iš talkų lėšų šiai staty
bai skirta beveik du milijonai 

rublių.
Keturių ir trijų aukštų 

korpusai, primena “Tarybinė 
Klaipėda”, užims apie penkis 
hektarus. Gimdymo namuose 
bus įrengti įvairiausi medici
niniai kabinetai, aprūpinti 
modernia aparatūra.
SUŽALIUOS PERGALĖS 
PARKAS

Jaunieji Šiaulių miesto tal
kos dalyviai šiemet pradėjo 
sodinti Pergalės parką.

Naujasis parkas, praneša 
“Raudonoji vėliava”, suoš už 
statomo Dainų mikrorajono. 
90 hektarų plote daugiau 
.kaip du trečdalius užims aug
menija, o likusią dalį—atrak
cionų aikštelės mažiesiems, 
sporto aikštynai, pasivaikš
čiojimų takai.
ANYKŠTĖNŲ KULTŪROS 
DIENOS

Anykščiuose yra daug ga
bių saviveiklininkų, žinomų 
meno kolektyvų. Artėjant 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-osioms meti
nėms, jie nutarė surengti 
rajono apylinkėse kultūros 
dienas.

Pirmiausia, informuoja 
“Kolektyvinis darbas”, jos 
įvyko Traupyje, Surdegyje, 
Daujočiuose, Skiemonyse ir 
Kavarske. Plačias menines 
programas parodė Anykščių 
kultūros namų, Buitinio gy
ventojų aptarnavimo, Staty
binių medžiagų kombinato, 
Statybos ir remonto valdy
bos, “Anykščių vyno” susi
vienijimo bei kitų įmonių ir 
organizacijų meno saviveik
los kolektyvai.

Anykščių miesto ir rajono 
saviveiklininkai taip pat su
ruošė kultūros dienas Pane
vėžyje.

Parinko A. Petrauskas

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.] 

korporacijai paskolins pusan
tro bilijono dolerių ir jeigu ji 
nepajėgs jiems pareikalavus 
paskolą padengti, federalinė 
valdžia iš savo iždo tą pada
rys. Dabar praneša, kad pa
našioje bėdoje yra atsidūrusi 
Consolidated Rail Corpora
tion. Jos išgelbėjimui irgi 
reikalinga panaši valdžios 
pagalba. Ji ją irgi gausianti.

Jau daug, daug metų Wa
shingtone gyvuoja ir veikia 
taip vadinamas University 
Club. Jo nariai—profesoriai, 
teisėjai, aukšti valdžios pa
reigūnai. Visa jo narystė 
susideda vien tik iš vyrų. 
Moterims neleidžiama nei 
kojos įkelti net ir į Klubo 
patalpas!

Prieš kelias dienas buvo 
pasiūlyta Klubo duris atida
ryti ir mūsų sesėms mote
rims, bet jo vadovybė pasiū
lymą atmetė ir Klubas pasi
lieka tokiu, kokiu iki šiol 
buvo.

Juk tai bjauri diskriminaci
ja prieš moteris, dar ir šian
dien tebėra toleruojama.

Tokiu savo pasielgimu Klu
bo vadai pasirodo didžiau
siais mokytojais ignorantais, 
jeigu jie mano, kad plačioji 
šios šalies visuomenė nepasi
piktins jų tokia diskriminaci
ja prieš moteris.

Dabar jau kaip diena aiš
ku, kad prezidento Carterio 
piktas užmojis paskelbimu 
boikoto vasariniams olimpi
niams žaidimams Maskvoje 
juos sužlugdyti nepavyko, 
neišdegė. Žaidimai įvyks, 
kaip planuoti, ir atrodo, kad 
jie bus sėkmingi, nes juose 
dalyvaus daugiau kaip 80 
šalių atletai. Įdomu, kad žai
dimuose dalyvaus net kai 
kurių ir Vakarų Europos 
šalių atletai.

Praeitą savaitgalį staiga iš vulkano Mount St. Helens 
“gerklės” pradėjo veržtis tiršta karšta lava, vietoje pelenų. 
O toji “gerklė” esanti net mylios gilumo. Vaizdas 
šiurpulingas!

ĮŽYMUS SVEČIAS IŠ 
LIAUDIES LENKIJOS

Vilnius. — Gegužės mėne
syje kelias dienas Tarybų 
Lietuvoje lankėsi Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų Parti
jos laikraščio redaktorius Jo
nas Socha. Svečią priėmė 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius. 
Pokalbyje dalyvavo ir “Tie
sos” laikraščio redaktorius 
A. Laurinčiukas. Vizito metu 
J. Socha lankėsi Lietuvos 
draugystes ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau
gijoje bei “Tiesos” redakcijo
je.

Viešnagės Tarybų Lietuvo
je metu svečias taipgi lankė
si Kaune, Trakuose, ir Drus
kininkuose.

SVARUS MILIJONO 
DARBININKŲ BALSAS!

Washingtonas. — William 
Winpisinger, Tarptautinės 
Mašinistų Asociacijos prezi
dentas, griežčiausiai smerkia 
prezidento Carterio Kongre
sui siūlomą 1981 metų biu
džetą iš 1616.3 bilijono, ku
riame militariniams-ginklavi- 
mosi reikalams skiriama net 
$153.7 bilijono! Jis reikalau
ja, kad tos milžiniškos milita- 
riniams reikalams lėšos būtų 
žymiai sumažintos, o tie pini
gai skiriami socialiniams 
liaudies gerovės projektams.

Winpisingerio atstovauja
ma asosiacija-unija turi dau
giau kaip milijoną narių. Jis 
kalba visų jų vardu.

UŽ AIRIJŲ SUVIENIJIMĄ
Dublinas. — Gegužės 29 

dieną kalbėdamas parlamen
te Airijos premjeras Charles 
Haughey kreipėsi į Anglijos 
vyriausybę su prašymu bei 
reikalavimu, kad ji leistų 
protestoniškai Šiaurės Airi
jai susivienyti su katalikišką
ja Airija. Jis sakė, kad tuo 
reikalu jis lankėsi Londone ir 
tarėsi su Anglijos premjere 
Margaret Thatcher. Jis jos 
prašęs padrąsinti Š. Airijos 
protestantus nebijoti vieny
tis su Airijos katalikais į 
vieną Airijos valstybę.

Nėra jokia paslaptis, kad 
Š. Airija yra anglų okupuo
tas kraštas ir nuo jų iki šiol 
priklausė airių tautos pasida
lijimas į dvi Airijas—katali
kišką ir protestantišką.

Švinas
ER MOŠŲ PROTĖVIAI
Kaip rašoma savaitraštyje 

„Za rubelom", mokslininkai 
rado duomenų, kad jau vidur* 
arhžlals aplinka nepalankiai 
vilkė Imogaus organizmą. 
Mūsų protėvių kaulų Ir plau* 
ktj cheminiai tyrimai rodo, kad 
jų organizmuose susikaupdavo 
7—8 karius daugiau Švino jun
ginių, negu susikaupia mūsų 
organiniuose II automobilių 
iitnetamtjjų dujų. Manoma, 
kėd toksinės medžiagos | vi* 
duramžlij miestų gyventojų 
otganlzrrtus patekdavo ii Švi
ninių vandentiekio vamzdelių 
kėrtu su vandeniu.'

MASINIAI DARBININKŲ 
ATLEIDIMAI IŠ DARBO

Bath County, Va. — Virgi
nia Electric and Power Com
pany paskelbė, kad ji paleis 
iš darbo 2,000 savo darbinin
kų.

Havana, III. — Dana Cor
poration pranešė, kad jinai 
čia uždarys įmonę ir išmes iš 
darbo 200 darbininkų.

Raceland, Kentucky. — 
Chessie System, Inc., prieš 
kelias dienas paleido iš darbo 
440 darbininkų.

San Francisco, Cal. — 
Miesto Apšvietos Taryba 5 
balsais prieš 2 nutarė atsta
tyti iš darbo 447 mokytojus, 
kad išvengus miesto biudže
te $16 milijonų deficito.

Corinth, Miss. — Tyrone 
Hydraulics Inc. pranešė, kad 
išmes iš darbo 340 darbinin
kų.

SENIAUSIAS LIETUVOS 
MUZIEJUS

Tarybų Lietuvos gyvento
jus ir svečius šiuo metu 
kviečia 34 respublikos muzie
jai ir 35 jų filialai. Jų fonduo
se sukaupta arti pusantro 
milijono eksponatų. Vien 
praėjusiais metais Tarybų 
Lietuvos muziejuose lankėsi 
5,6 milijono žmonių.

Seniausias respublikoje— 
Lietuvos TSR istorijos ir 
etnografijos muziejus, įsteig
tas prieš 125 metus. Dabar 
jame sukaupta 295 tūkstan
čiai eksponatų—mūsų tautos 
gyvenimo praeities ir dabar
ties liudytojų. Pernai muzie
jų aplankė 570 tūkstančių 
žmonių, beveik 6500 ekskur
sijų.

Praėjusią savaitę Meno 
darbuotojų rūmuose buvo 
paminėtas Lietuvos TSR is
torijos ir etnografijos muzie
jaus 125-metis. Šios sukak
ties ir tarptautinės Muziejų 
dienos proga grupei Istorijos 
ir etnografijos muziejaus 
darbuotojų įteikti vyriausy
biniai apdovanojimai.

Sukakties proga muziejuje 
surengta paroda “Mainos rū
bai margo svieto”.

PIRMOJI AMERIKIEČIŲ 
TURISTINĖ GRUPĖ

Ho Chi Minh City, Vietna
mas. — Gegužės 29 d. Baigė 
savo 7 dienų vizitą ir apleido 
Vietnamo Socialistinę Liau
dies Respubliką turistinė 
grupė, susidedanti iš 10 ame
rikiečių ir 4 australiečių. Tai 
buvo pirmoji amerikiečių tu
ristinė grupė po to, kai 1975 
m. baigėsi karas ir Pietų ir 
Šiaurės Vietnamai tapo su
vienyti į vieną Socialistinę 
Respubliką.

Sakoma, kad svečiams bu
vo leista plačiai pavažinėti po 
šalį ir susipažinti su nūdieniu 
vietnamiečių gyvenimu. Jie 
išsivežę gana gerus įspū
džius.

____________
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KANADOS ŽINIOS
GUI! NON!

J. YLA

Tai referendumas Kvebeko 
provincijoj jau praėjo. 60 
procentų dalyvavusiųjų atsi
sakė suteikti Levesko vy- 
ryiausybei teisę derėtis su 
Ottawa dėl Kvebeko atsisky
rimo ir sudarymo su Ottawa 
ekonominės asociacijos. Se
paratistai su Levesku prieša
kyje buvo labai nepatenkinti, 
kad kvebekiečiai atsisakė 
juos remti. Kitų provincijų 
lyderiai labai apsidžiaugė re
ferendumo rezultatais. Ne
mažiau patenkinti ir federa
lės valdžios žmonės. Separa
tizmui užduotas didelis smū
gis. Bet . . .

Nors kvebekiečiai pasisakė 
prieš separatizmą, tačiau rei
kalas tuo nesibaigia. Tikru
moje, tik prasidėjo. Visų 
kitų provincijų politikieriai, 
akstindami kvebekiečius at
mesti separatizmą, tvirtai 
pabrėžė, kad būtina peržiū
rėti konfederaciją, pertaisyti 
konstituciją, kad Kvebeko 
pageidavimai, išskyrus sepa
ratizmą, būtų patenkinti. Ir 
federalė valdžia, vykdydama 
savo pažadus, jau tariasi su 
provincijų lyderiais. Neužil
go turės įvykti federalės 
faldžios ir provincialių lyde
rių pasitarimai dėl perorga
nizavimo konfederacijos, 
naujos konstitucijos paruoši
mo.

Kaip atrodo, tai dabar ne
be vien Kvebekas turės būti 
patenkintas. Kiek galima 
spręsti iš provincialių lyde
rių, tai visos kitos provinci
jos, ypatingai turinčios alie
jaus ir kitų svarbių turtų, 
reikalaus duoti joms tą pat, 
ką duos Kvebekui.

Vienu žodžiu, dabar prasi
dės federalės vyriausybės 
teisių draskymas. Iki šiol 
federalė vyriausybė naudojo 
visos Kanados turtus taip, 
kad būtų suteikta parama 
neturtingiems rajonams, pai-

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Kanados Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai, mo
kėdami narinius mokesčius, 
atsimena ir apšvietos fondą. 
Pastaruoju metu atsiuntė se
kančiai:

Thunder Bay kuopos nariai 
per draugą P. Kunchį atsiun
tė apšvietos fondui sekan
čiai: P. Kunchys $18.45, K. 
Dimša, J. Kanonas, V. Kury- 
la, J. Staniulis, A. Ivaška ir 
K. Rudinskas po $2.75.

Montrealo kuopos nariai 

Vidurnaktis
Jau dvylika . . .
Tylu, tylu . . .
Dabar prisėlins laumės prie stiklų
Ir pasakų gėles išaus . . .
Jau dvylika—
Šešėliai keliasi iš miego
Ir bėga šoki prie žiburio šviesaus . . .

Jau dvylika . . .
Sapnų sūpuoklės supas,
Į širdį liejas spindintis dangus . . .
Jau dvylika . . .
Jaučiu ant skruosto karštas lūpas!
“Miegok . . .
Tai aš—vidurnaktis svaigus”. . .

Aš šiandien ateisiu, palikusi žemę, 
Nepabaigtą sapną ir posmą lape, 
Mane tu priglausi—nedrąsią, neramią, 
Ir gėlę prisegsi skaisti atlape . . .

kova už 
provincija 
federalės

mant iš turtingesnių. Pasta
ruoju metu vis garsiau kalba 
Alberta, Saskačevana, Britų 
Kolumbija apie didesnes tei
ses į savo turtus.

Taigi, prasidės 
galią. Kiekviena 
sieks sumažinti 
valdžios vaidmenį. O tai ne
labai gerai. Federalė valdžia" 
taps bejėgė tinkamiau pa
skirstyti šalies turtus.

Jau dabar galima numaty
ti, kad rietenos žymiai padi
dės. Taisant konstituciją 
kiekviena provincija norės 
pakreipti taip, kad jai būtų 
naudingiau. Kanada yra di
delis kraštas, turtingas, bet 
labai nelygiai susikaupę tur
tai. Ypatingai šiuo metu alie
jaus ir dujų šaltiniai yra 
pelningi. Tos provincijos, ku
rios jų turi, riečia nosį, nori' 
pasipelnyti, lupant didelius 
pinigus už alyvą ir dujas. 
Per pastaruosius kelis metus 
Alberta ir Saskačevana rie
jasi su Ottawa dėl aliejaus 
kainų. Ypač Albertos valdžia 
norėtų, kad už Albertos alie
jų būtų mokamos beveik 
tokios kainos, kaip už arabų. 
Federalė valdžia vis neleido 
taip aukštai iškelti. Ji taipgi 
ima nemažus mokesčius, ku
riais padeda rytinėms pro
vincijoms, kurios turi mokėti 
daug brangiau už arabų alie
jų. Albertos aliejaus negali 
gauti, nes dar nėra vamzdžių 
nutiesta už Montrealo.

Daug kas prisibijo, kad 
savanaudiški provincijų ly
deriai sudraskys Kanados 
konfederaciją taip, kad Ka
nada pasidarys labai palaida 
šalis, su labai nusilpninta 
federale valdžia. Nukentės 
tos sritys, kurios neturi savo 
aliejaus, dujų, anglies.

Susidarys galimybės užsie
nio kapitalui dar daugiau 
įsigalėti.

per draugą L. Kisielį atsiun
tė apšvietos fondui sekan
čiai: J. Čičinskas $3.00, O. 
Kielienė $2.00, A. Keršys 
$2.00, B. Kvietinskas $1.00, 
Suvalkietė $4.00, Marytė 
$2.00, A. Šilinis $2.00, S. 
Petronis $1.00, J. Wolf 
$2.00, V. Zavišienė $3.00.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

Malonu pažymėti, kad dau
gumos kuopų nariai jau užsi
mokėjo duokles už šiuos me
tus.

J. Yla
KLLD CK Sek.

Vilniaus Pedagoginio instituto auklėtinė Eugenija Vin- 
grienė jau dvidešimt šešeri metai dirba pedagoginį darbą 
Anykščiuose. Retas anykštietis nežino mokytojos. Ji— 
LTSR nusipelniusi mokytoja, nepamainoma moterų tary
bos pirmininkė, Darbo raudonosios vėliavos ordininke.

•'n Už ypatingus nuopelnus mokant ir komunistiškai auklė
jant moksleivius Anykščių antrosios vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotojai Eugenijai Vingrienei pirmajai 
Tarybų Lietuvoje suteiktas TSRS liaudies mokytojos 
garbės vardas.

Nuotraukoje: Eugenija Vingrienė [viduryje] su mokslo 
pirmūnais [vienuoliktokais—iš kairės į dešinę] Gintaru 
Šimkūnu, Dalia Pajarskaite, Asta Petronyte ir Stase 
Makauskaite. A. Dilio nuotr.

Journalists and
Moscow’s Olympics

MIKHAIL DEREVYANKO, Novosti Press Agency
As compared to the two 

journalists covering the 1896 
Olympic Games in Athens, 
the 21st Olympiad in Mon
treal witnessed a whole ar
my of sports commentators, 
totalling 9,400.

In order to curb the ever 
increasing hordes of repor
ters, which outstripped the 
number of Montreal’s Olym
pic competitors three times, 
the International Olympic 
Committee has adopted a 
decision to be put in effect 
beginning with the 22nd 
Moscow Olympics, to limit 
the number of information 
media representatives at 
Olympic Games to 7,200. 
Access to the Games will be 
open not only to correspon
dents from participating 
countries, but also to repor
ters from the countries 
which have refused to send 
their teams to Olympic con
tests. Seeking to protect 
journalists from the discrimi
natory restrictions imposed 
by governments on athletes, 
the IOC has this measure 
following the U. S. Olympic 
Committee’s decision to boy
cott the 22nd Olympics, 
passed under the 
dented pressure 
White House.

Considering the 
there have so far
Games without some dis
pute, the Soviet Olympic 
sponsors have started hol
ding weekly press conferen
ces for foreign journalists in

unprece-
of the

fact that
been no
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onthe Main Press Center 
matters of accreditation, 
working conditions and the 
country’s progress with its 
arrangements for the Olym
pics.

Ready for receiving the 
Olympians are all the capi
tal’s 22 Olympic facilities, 
the Olympic Village, the 
Main Press Center, restau
rants, hotels, campgrounds 
and so on.

The journalists who wit
nessed the previous Olym
pics point out to the modest 
sum of 230 million rubles 
which was spent by this 
country on Olympic prepara
tions. The fact is that many 
Olympic facilities hdve been 
leased instead of being built 
especially for the Games. 
Thus, for instance, the 
Olympic Village was origi
nally a residential area with 
communal service facilities, 
which the Moscow City 
Council has leased to the 
Olympiad-80 Organizing 
Committee for the time of 
the Games. After the Olym
pic contests are over, the 
Village will be turned into a 
well-appointed district like 
many others in the capital. 
The same can be said about 
the competition grounds be
longing to various sports 
societies. The 1980 Summer 
Olympic Games have only 
speeded up the construction 
of these projects which were 
already envisaged in Moscow 
development plans.
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Jau ir kino filmas tik turtingesniemsII

ALISĖ JONIKIENĖ
Buvo laikai, kada neturtin

gų jaunuolių pramoga buvo 
kino filmas (moving picture). 
Brangesnis teatras arba ge
resnė opera jiems buvo ne
prieinamas dalykas . . . per- 
brangu. Bet pasidarius “dei- 
tą” (sutartį) kartu vakarą 
praleisti reikia ieškoti kokio 
užsiėmimo . . . namuose nuo
lat sėdėti atsibosta, o, prie 
to, ir privatiškumo visiškai 
nėra. Visa šeima maišosi tau 
po kojų, kuomet kartais nori
si vien asmeniškai pasikalbę- 
ti.

Ką daryti? Pasižiūri jau
nuoliai į garsinimus ir suradę 
kur bus kiek patrauklesnis 
kino filmas, pasakę namiš
kiams “labanaktį”, jaunojo 
“forduku” arba miesto auto
busu, vyksta ten praleisti 
kelias valandas nekliudomi 
kitų. Pastaruoju laiku, kad ir 
vasaros metu, vaikščioti po 
parką ar paežeryje jau nebe- 
saugu . . . nežinai žmogus, 
kada koks piktadarys droš 
tau per galvą su kokiu lent
galiu, kad iškrausčius tavo 
kišenę. Kiek kartų esame 
skaitę, kad žmogų užmušęs, 
piktadarys rado pas jį tik 
keletą centų.

Vieną vakarą mano sūnus 
sako marčiai:

“Seniai jau bematėme kino 
f Urną”.

Rodydamas garsinimą sa
ko: “Štai, atrodo, kad gali 
būti gan įdomus veikalas. 
Važiuokime pasižiūrėti”.

Išeidami pasakė “labąnakt” 
ir liepė nelaukti greit parei
nant. Pati kelionė ims apie 
valandą suvažinėti į abi pu
ses.

Sėdėdama viena prie TV, 
tik apie valandai praėjus, 
girdžiu lyg kas atidaro duris. 
Išsigandus net krūptelėjau. 
Gal koks negeistinas svetys 
nei ne pabarškinęs atėjo api
plėšimo tikslu. Bet baimė 
dingo, kada išgirdau sūnaus 
balsą. Nusimetę švarkus, sū
nus ir marti vakarą baigė 
stebėdami TV, skaitydami 
dienraštį ir t. t.

Klausiu, kodėl taip greit 
sugrįžo ... ar nepatiko fil
mas?

“Ne, ne tas”, sako sūnus. 
“Mokėti po šešis dolerius 
įžangos, tai jau nežmoniška. 
Juk už dvyliką dolerių galė
sime vieną dieną pramisti!”

Ištikro, pagavokime, kiek 
jaunuolių šiandien randasi 
bedarbių eilėse. Ar gali jie 
tiek mokėti vien tik įžangos į 
kino teatrą? O kur dar kitos 
smulkios išlaidos? Juk reikia 

ir popkornų (pop corn) mai
šelį nusipirkti arba saldainių 
dėželę einant į kiną. Bet 
neturint to visagalio dolerio, 
jaunimas priverstas atsiža
dėti bent kokių pramogų, 
kur galėtų praleisti liuoslai- 
kį.

Štai viena iš tų aplinkybių, 
kurios veda jaunuolius link 
narkomanijos . . .

Su paprasta liaudimi
“Laisvėj” geg. 23 d. tilpo 

gan ilgas biografinis straips
nis po antrašte: “Gyvenimas 
pašvęstas liaudies sveikatai 
ir mokslui—profesoriaus
daktaro P. Avižonio 105 gi
mimo metinėms”.

Straipsnį perskaičius, ne
jučiomis veržiasi mintis: kaip 
skirtingai žmonės žiūri į gy
venimą! Vieni patenkinti, 
kuomet jiems viskas gerai 
sekasi . . . siekiasi tik to, kas 
asmeniškai jiems naudinga. 
Kad sviete yra skurdžių ir 
alkanų, jų sąžinės tas nevar
gina. Kiti pašvenčia visas 
jėgas, kad prašalinus visas 
negeroves, kad visa liaudis 
lygiai jaustus laiminga gyve
nimu.

P. Avižonis, matomai, bu
vo vienas iš pastarųjų. Jis 
švietė liaudį, bandydamas 
pakelti visus žmones iki savo 
lygio. Kunigo minkštas pata
las jį neviliojo. Net ir tėvo 
plakamas vadelėmis jis atsi
sakė eiti į kunigus. Dėl savo 
ateistinių pažiūrų buvo pri
verstas su tėvais atsiskirti, 
pats pelnytis pragyvenimą ir 
siektis mokslo. Tik Gabrielės 
Petkevičienės remiamas, 
1900 m. baigė universiteto 
medicinos fakultetą ir gavo 
gydytojo su pažymėjimais di
plomą.

Vienas trumpas paragrafas 
to straipsnio paskatino mane 
bent trumpai parašyti apie 
panašių siekių profesionalą, 
kuris, mano manymu, yra 
lyg pamirštas tų, su kuriais 
jis gyvas būdamas veikė 
liaudies labui. Gal spėjote, 
kad tai bus dr. Kaškiaučius 
ar dr. Palevičius. Juk ir jie 
ėjo su paprasta liaudimi. Bet 
ne. Šį kartą rašau apie dr. J. 
Simans (Simanauską), akių 
gydytoją, • gyvenusį Cleve
land, Ohio.

Neteko kartu su J. Simans 
veikti . . . gyvenome toli 
viens nuo kito. Bet iš kores
pondencijų ir kitais keliais 
atėjusių žinių, susirašinėjimo 
veiklos reikalais žinau, kad 
J. Simans visą liuosą nuo 
darbo laiką pašventė organi

zuojant ir šviečiant nevien 
savo tautiečius, bet abelnai 
darbo liaudį. Būdamas komu
nistas, jis ragino visų tautų 
darbininkus kartu veikti už 
socialę apdraudą, organizuoti 
darbo unijas dirbtuvėse. Pri
klausė ir veikė LLD ir LDS 
kuopelėse, kartu su žmona 
dalyvaudavo ir moterų klu
be, kad palaikius ryšius su 
kitų tautų progresyvių klu
bais dėl sėkmingesnių rezul
tatų, veikiant svarbiais klau
simais. Jis būdamas profe
sionalas, nesidrovėjo eiti stu- 
ba nuo stubos su lapeliais, 
kviečiančiais į svarbų susi
rinkimą ar demonstraciją, 
arba atsistoti prie dirbtuvės 
vartų ir dalinti lapelius išei
nantiems darbininkams.

Gaila, kad jau seniai mes 
nematėme reikalo paskirti 
arba išrinkti vieną kurios 
nors organizacijos narį, ku
ris plačiau su tokių atsidavu
sių narių gyvenimu susipa
žintų ir jiems mirus arba dar 
ir gyviems esant, laiks nuo 
laiko prisimintų juos ir jų 
darbus. Gal rasis kitas, pla
čiau susipažinęs su velionio 
J. Simans gyvenimu ir kartu 
veikęs, kuris teiksis parašyti 
spaudai daugiau apie jo ge
rus darbus. Jis to užsipelnė.

TIESOS KRISLAI
Daug tiesų negali būti. 

Tiesa yra tik viena— Tiesa 
pajuntama protu.

Ieškojimas tiesos—visų lai
kų problema.

Tiesos kelią nurodo sąžinė.
Tik po ilgų klaidžiojimų 

surandama tiesa.
Tiesos negalima užgniauž

ti. Vistiek ji nugalės.
Kas nemyli tiesos, to gyve

nimas sunkus.
Smurtu tiesa nesunaikina

ma.
Meilė-tai 

švelniausias 
mas.

Meilė— Ui 
kalba.

Meilė nugali visus 
mus.

Meilė pakelia net 
džiausią auką.

Mylėti, reiškia kentėti.
Be meilės nėra gyvenimo.
Meilė—žmonijos turtas.
Tik meilė sugeba mokėti 

pačią aukščiausią kainą.
Meilė už pinigus nepar

duodama. Kęstutis Balčiūnas

kilniausias ir 
žmogaus jaus-

dviejų širdžių

sunku-

ir di-

Ir vėl aš atgysiu, ir vėl suspurdėsiu, 
Ir mintys ims šniokšt gaivalinga upe . . . 
Šypsosiuos ir kursiu kol meile žėrėsiu, 
Kol žiedas be saulės nuvys atlape . . .

J. Vyšniauskaitė
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“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
ruošiama

EKSKURSIJA J TARYBŲ LIETUVĄ
Šiuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 

nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 
Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, Ill. 60643.

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Telefonas: [212] 641-6887

MIAMI, FLORIDA
A I SVĖSTA MOTINŲ 
DIENA

Gegužės d. atžymėta 
Motinų Dięna L. S. Klubo 
patalpose. Gausus būrys sve
čių susirinko pagerbti moti
nas. Programą vedė Mery 
Koch. Pasveikinus svečius 
bei motinas, ji pakvietė Uk
rainiečių mišrų chorą, kuris 
pasirodė stebėtinai gražiai ir 
labai hormoningai padainavo 
kelias dainas vadovybėj Emi
ly Magrell. Mes esame labai 
dėkingi Ukrainiečių chorui 
už dalyvavimą programoje.

Po programos turėjome 
skanias vaišes, kurias paruo
šė V. ir A. Nevinskai. Pie
tums įpusėjus, tapo pagerbta 
Klubo dalyvė vyriausia am
žiumi motina. Ruth Hart
ford, veiklios klubietės G. 
Rušinskienės mama. Jai bu
vo įteikta kukli dovana. Ji 
susilaukė daug sveikinimų 
bei gerų linkėjimų. Taipgi 
liko pagerbtos klubietės mo
tinos, kurios šią dieną tapo 
paliuosuotos nuo darbo. Vy
rai su dideliu noru ir vikru
mu nešiojo maistą į stalus, 
bei atliko kitus darbus.

Su linksma ir draugiška 
nuotaika baigėsi dar viena 
L. S. Klubo sueiga. Niekam 
neteko nobodžiauti.

Daug svečių iš įvairių šiau- 
<‘S vietovių, kurie į saulėtą 
loridą žiemą važiuoja pra

misti jau atsisveikino it išva 
žinėjo. Mes linkime jiems 
visiems sėkmingai praleisti 
vasarą ir vėl rudenį grįžti 
pas mus dar su didesne 
energija.

L. L. D. 75 kuopos rengta 
sueiga įvyko gegužės 21 d. 
L, S. K. salėje. Renginys, 
filmų rodymas ir pietūs, 
skaitomas gerai pavykusiu. 
Nors buvo tikėtasi turėti 
daugiau publikos, bet atsi
lankė vidutiniai. Kaip žinia, 
Miamio mieste vyko žiauri 

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret Cvirka
Mirė 1978 m. birželio 1 d.

Liūdnai praslinko dvieji metai. Mirtis atskyrė 
nuo mūsų brangią mamytę. Jos niekad nepamirši
me. Liūdi:

Sūnus ir marti: PETER ir GRACE RUČINSKAI
Duktė: ANNA CODIONNE ir šeima 
Žentas: JACK MELFI
Anūkė: JANICE SOMONS ir šeima

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agnes Jurevičienė- 
Yureff [Kavaliauskaitė] 

mirė
1979 m. birželio 4 d.

Prisimename ją su meile, su giliausia širdgėla.

Dukra—OLGA ABELES 
Sesuo—HELEN KUDIRKIENĖ 
Švogeris—GEORGE KUDIRKA 

ir šeima

rasių kova trijų deinų laiko
tarpyje: šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį. Buvo 
sustabdyta visa transportaci- 
ja, visos įstaigos bei mokyk
los uždarytos. Buvo nuosto
lių ir daug kam teko nuken
tėti. Nors trečiadienį jau 
buvo apsiraminę, bet daug 
mūsų narių ir svečių susilai
kė ir nedalyvavo.

Filmai buvo gražūs, muzi- 
kališki, vaizdai iš dabartinės 
Lietuvos gyvenimo buvo įdo
mus. Dauguma žiūrovų buvo 
nematę dabartinės Lietuvos. 
Išgirdę lietuvius kalbant bei 
dainuojant lietuviškai giliai 
susijaudino. Buvo miela ma
tyti Vincą Boviną mūsų tar
pe, kuris nežiūrint savo silp
nos sveikatos ir prastos 
transportacijos, atvažiavo 
filmų matyti. Teko sužinoti, 
kad jis tykiai atžymėjo savo 
90 m. sukaktį savo šeimos 
židinyje. Aš čia Vinco Bovino 
nuveiktų darbų neminėsiu, 
nes jie yra visiems žinomi. 
Mes čia S. L. Klube, ypatin
gai L. L. D. 75 kuopoje labai 
jo pasigendame. Jis per eilę 
metų ėjo 75 kuopos pirminin
ko pareigas. Mes visi linkime 
Vincui Bovinui sulaukti dar 
daug metų, stiprios sveika
tos ir nepailstamos energi
jos.

Šiai dienai maistą pagami
no Julė Lazauskienė ir N. 
lešmantienė. Jos svečius pa
vaišino namie gamintais tor
tais. J. Lazauskienė aukavo 
5 dol. kuopai.

Filmus pademonstravo 
John Magrell. Jo šeimai bei 
visai ukrainiečių grupei esa
me labai dėkingi už jų pasi
darbavimą bei dalyvavimą.

Rengimo komisijos vardu 
tariame ačiū visiems daly
viams bei padėjusioms šią 
sueigą surengti.

N. lešmantienė

Detroit, Mich.
IN APPRECIATION

The accolades and praises 
that were bestowed upon me 
at the recent L. D. S. 
National Bowling Tourna
ment Banquet overwhelmed 
and humbled me. I realize 
that without the assistance 
and guidance from those 
around me, far and near, the 
task we undertook would 
have been far from the 
success it was.

I would prefer to pass 
along the accolades and prai
ses to those who were so 
instrumental in making the 
29th. National Bowling Tour
nament the “one to remem
ber”. Not only to the com
mittee who worked hard and 
diligently over the past eight 
months, but also to those on 
the side lines who contribu
ted their time and assets so 
generously.

To list individuals by name 
would be impossible, for the 
roll call for praises would be 
endless. Moreover, I would 
be extremely embarassed 
should someone be over
looked.

Thank you L. D. S. Natio
nal Office for sponsoring and 
selecting Detroit as the site 
for the tourney. Thanks to 
all of the bowlers who parti
cipated. Thank you for hav
ing the faith and confidence 
in me to chair the tourna
ment committee on this the 
L. D. S. 50th Anniversary 
year. Thank you one and all.

Bertha Rye
Detroit—Lodge 21

Binghamton, N. Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 2 d. Dalyvavo 
10 narių. Aš pats negalėjau 
būti. Kuopos pirmininkė A. 
Maldaikienė pranešė apie su
sirinkimą. Kuopos komitetas 
pateikė savo raportus, ir 
raportai buvo vienbalsiai 
priimti. Sekretorė Jennie 
Brown pranešė kad nežino 
kur dabar Wellus randas.

Turėsime surasti. Kiti ligo
niai tie patys: Helen Žukas ir 
L. Mainionienė randasi prie
glaudos namuose (Nursing 
Home). Apie pikniko rengi
mą dar nieko nenuveikta. 
Išrinkta trys delegatai į LDS 
24-tą Seimą, kuris įvyks rug
pjūčio 15 ir 16 dienomis, 
Arrow Park, Monroe, N. Y. 
Delegatais apsiėmė Jennie 
Brown, Amilija Žemaitienė 
ir Anna Kireilienė.

Taipgi nutarta liepos ir 
rugpjūčio mėnesį nelaikyti 
susirinkimo. Sekantis susi
rinkimas įvyks birželio 6 d., 
toje pačioje vietoje. O po to 
kitas susirinkimas įvyks rug
sėjo (September) 5 d. Prašo
me visus kuopos narius jame 
dalyvauti. Jame bus pateikti 
seimo delegatų raportai.

Po susirinkimo buvo už
kandžių, kuriuos prirengė 
Helen Horsky. Ačiū jai už 
užkandžių prirengimą.

Koresp. J. Vaicekauskas

Remkite 
Laikraštį 
"LAISVį"

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

AIDO CHORO LINKSMA 
KULTŪROS DIENA

LDS rengiasi paminėti 
auksinį jubiliejų

Aido Choras— Vadovė Mildred Stensler

Gegužės 18 dieną Aido 
choras minėjo savo 68' metų 
gyvavimo jubiliejų. Mūsų 
Aidas yra vienas seniausių 
lietuvių chorų. Parengimas 
buvo su koncertu ir baliumi. 
Įvyko Laisvės salėje. Diena 
pasitaikė lėtinga, tai senes
nio amžiaus žmonėms buvo 
sunku atvykti. Bet publikos 
salė beveik prisipildė.

Choro pirmininkas Povilas 
Venta pasveikino Aido Choro 
gerbėjus ir lietuviškos dai
nos mylėtojus ir visus paren
gimo dalyvius. Jis sakė: "Šie 
metai yra istoriniai metai. 
Prieš 35 metus būvo sutriuš
kinta fašistinė Vokietija ir 
laimėta Pergalė. Lietuva 
pradėjo atstatyti sugriautą 
kraštą ir kurti naują gyveni
mą.” Jis taipgi trumpai apibū
dino Tarybų valdžios atkūri
mo Lietuvoje 40-tąsias meti
nes.

Liepos 12-13 dienomis Vil
niuje bus surengta tradicinė 
Respublikos dainų ir šokių 
šventė, kurioje dalyvaus ir 
Aido Choro keturi nariai.

Po to pirmininkas Venta 
pakvietė Nastę Buknienę 
pravesti šios dienos meninę 
programą. Nastė pasveikino 
publiką ir pakvietė Aido 
Chorą su mokytoja Mildred 
Stensler priešakyje padai
nuoti. Choras buvo dalyvių 
sutiktas entuziastiškais ploji
mais. Choras su moterų gru
pe padainavo keletą dainų ir 
vieną dainą su solistu Vikto
ru Bekerių. Po to pirmininkė 
perstatė solistę Eleną Bra
zauskienę iš Hartford, Conn. 
Elena, buvusi aidietė, jaus
mingai padainavo 3 dainas.

Per daug metų mūsų kon
certuose mus linksmina savo 
gražiu, stipriu, aukštai išla
vintu balsu Amelia Young. Ji 
taipgi padainavo kelias dai
nas.

Ilgametis menininkas, poe
tas Jonas Juška parašė Aido 
Chorui skirtą eilėraštį, kurį 
perskaitė jo sūnus profeso
rius Henry. (Eilėraštis jau 
tilpo “Laisvėje”).

Aidiečiai už didelę garbę 
laiko, kad jų šventėje daly
vavo Irena ir Sigitas Krivic
kai su savo vaikučiais Jurgi
ta ir Jonuku. Pastarasis pa
sakė trumpą eilėraštį. Publi
kai patiko. Irena pasveikino 
Chorą ir visus parengimo 
dalyvius ir pasakė Tarybų 
Lietuvos poetų sukurtus tris 
eilėraščius.

Į aidiečių šventę atsilankė 
svečias iš Tarybų Lietuvos, 
Vilniaus statybos inžinierius 
R. Bokevičius, kuris svečiuo
jasi pas tetą Adelę Rainienę. 
Svečias buvo pakviestas pa
kalbėti. Jis publiką šiltai 
pasveikino ir perdavė linkėji
mus nuo savo kolegų, ben
dradarbių.

Paskutinis su dainomis iš
stojo Aido Choro solistas 
Viktoras Bekeris. Jis, kaip ir 
visada, labai puikiai padaina
vo keletą dainų. Publika ne
sigailėjo aplodismentų jam ir 
visiems programos atlikė
jams.

Visiems dainininkams 
akompanavo Mildred Stens
ler.

Pirmininkė dar pakvietė 
žurnalistą Sigitą Krivicką 
tarti žodį kitą. Sigitas vi
siems padėkojo už draugiš
kumą ir nuoširdumą. Jis 
taipgi pranešė, kad gegužės 
25 dieną su visa šeima išvyks 
į Lietuvą kelioms savaitėms 
praleisti atostogas.

Užsibaigus koncertinei 
programai, prasidėjo banke
tas. Stalai buvo paruošti ir 
šventiškai papuošti. Gėles 
parūpino N. Buknienė ir M. 
Stensler.

Šauniosios aidietės šeimi
ninkės Ona Babarskienė ir 
Nelė Ventienė paruošė gerus 
pietus. Buvo pakeltas ir iš
gertas tostas už Aido Chorą 
ir gegužės mėnesį gimusioms 
padainuota “Ilgiausių metų”.

Prie stalų patarnavo aidie
tės Adelė Lupševičienė, Tę
sė Stočkienė, Nellie Šum- 
bris. Prie kitų darbų prisidė
jo Aleksas Lupševičius, Ka
rolis Benderis ir kiti.

Ona Babarskienė paaukojo 
dvi dovanas, o Boiallienė iš 
Maspetho vieną dovaną, ku
rios buvo išleistos laimėji
mui. M. Stensler ir N. Buk
nienė pasirūpino jų išleidi
mu.

Į Aido choro šventę atsi
lankė daug buvusių choristų 
ir rėmėjų. Kai kurie ne tik 
užsimokėjo įžangą, bet dar ir 
paaukojo Choro paramai.

Aukojo:
Buvusi Aidietė...............$100
V. Mišiūnas...................... $20
S. Stasiukaitienė.............$20
J. H. Juškai...................... $10
K. Benderis...................... $10
N. Šukaitienė...................$10
F. Mažilienė...................... $10
A. Vaznienė........................ $5
K. Meškėnas...................... $5
B. Briedienė........................ $5
J.Grybas.....................  $5
J. E. Kasmočiai.................$5
O. Bagdonas...................... $5
A. Karčiauskas...................$5

M. Stensler ir V. Bekeris 
buvo nuvykę į Chicagos “Vil
nies” 60 metų jubiliejinį pa
rengimą. Ten jie susitiko su 
ilgamečiu menininku Jonu 
Patecku, kuris įdavė parvež
ti Aido Chorui $30.

Aido Choras nuoširdžiai * 
dėkoja visiems rėmėjams ir 
aukotojams. Choristas

Paieškojimas
Paieškau malonaus senyvo 

žmogaus, kuris sutiktų gy
venti vakarinėje New Jersey 
valstijos dalyje mano namuo
se ir būti mano kompanijonu. 
Būtų geriau, kad žmogus 
būtų pensininkas, bet gali 
būti ir šeima (vyras su žmo
na).

Dėl daugiau informacijų 
rašykite:

Kazimieras Churlis
Box 101-C
Asbury, N. J. 08802

Gegužės 27 d. įvyko LDS 1 
ir 13 kuopų susirinkimai 
mums gerai įprastoje vieto
je—“Laisvės” salėje. Šis su
sirinkimas buvo jaukus su 
gražiu buriu dalyvių.

LDS 13 kuopos pirmininkė 
Elena Jeskevičiutė vedė su
sirinkimą, o finansų sekreto
rė, Anne Yakstis, perskaitė 
praeito susirinkimo protoko
lą, ir raportavo apie iždo 
stovį.

Buvo aptarti kuopų reika
lai.

Pirmininkė Jeskevičiutė 
paprašė W. Malin išdalinti 
balsavimo balotus, ir visi 
susirinkimo dalyviai balsavo 
už kandidatus į LDS Centro 
Valdybą. Taipgi buvo renka
mi delegatai į LDS 24-tąjį 
Seimą. Pirma kuopa išrinko 
4 delegatus, o 13 kuopa 
išrinko 5 delegatus.

Po susirinkimo Anne Yaks
tis ir Ruth Bell paruošė 
užkandžių.

Buvo malonu matyti iš 
toliau atvykusias, Aldoną 
Klimaitę-De Vetsco ir Ruth 
Bell.

LDS SEIMAS
LDS 24-tas Seimas įvyks 

šių metų rugpjūčio (August) 
15 ir 16 dienomis, Arrow 
Park, Monroe, N. Y. Noriu 
priminti, kad seimas prasi
dės penktadienį, rugpjūčio 
15 d., o šeštadienį, užbaigus 
seimą, rugpjūčio 16 d., bus 
šeiminis banketas su dainų 
programa. O prie to bus ir 
šokiai prie geros orkestros.

Kviečiame visus, kas tik 
išgali, dalyvauti bankete ir 
šauniai atžymėti LDS 50 
metų jubiliejų. Kas nori gali 
atvykti šeštadienio rytą ir 

1 j ■' .................

BRIEFS
Recently braving a dren

ching rainstorm, more than 
300 women and men turned 
out for the premiere of 
Windows, a United Artists 
film—not to view it, but to 
protest it. The film purports 
to be a “romantic thriller” 
but is really a visions attack 
on women and the women’s 
movement, they said.

* * *
Women Against Pornogra

phy is expanding its tour 
program to include the porn 
shops that flourish in the 
affluent Upper East Side of 
Manhattan.

* * *
“Beautiful women will ac

tually fare worse than plain 
Janes if they apply for a 
‘male’ job like car salesman, 
executive or mechanic,” says 
a leading psychiatrist.

Dr. Frank Caprio, author 
of more than 30 books, ana
lyzed several studies on the 
subject and found that pret
ty women are at a definite 
disadvantage in seeking jobs 
traditionally held by men.

* ♦ *
A question was asked by 

one of the outstanding So
viet artist, who visited Unit
ed States:

The Nitty Gritty Dirt Band was the first American group 
to perform country and western music before Soviet 
audiences.

visą dieną praleisti kurorti
niame parke, tyru oru pa
kvėpuoti tarp medžių ir gėlių, 
prie didelio ir švaraus ežero. 
Galima bus pasimaudyti ir 
laiveliais paplaukioti. 
Galima atsivežti savo maisto, 
turėti pikniką. Ten yra daug 
stalų. Kas norės, galės para
gauti europietiško maisto 
Arrow Parko šeimininkų val
gykloje už prieinamą kainą.

LDS banketo kaina $12.50. 
Prašome iš anksto įsigyti 
bilietus. P. Venta

Tarp lietuvių
Gegužės 24 d. sugrįžo j 

namus Kazimieras Milenke- 
vičius, išbuvęs ligoninėje 70 
dienų. Nors ir nevisiškai 
sveikas, draugas Milenkevi- 
čius džiaugiasi sugrįžęs į 
namus, kur jis bus priežiūro
je jo mylimos dukrelės Elda- 
nos Imilkowski.

Birželio 16 d. draugei Mi- 
lenkevičienei sueis 87 metai. 
Sveikiname ją ir linkime il
giausių metų ir sveikatos.

♦ * ♦
Gegužės 24 d. taipgi su

grįžo iš ligoninės Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo narė 
Ona Malinauskienė, kur jai 
teko išbūti apie penkias sa
vaites. Linkime draugei Ma
linauskienei stiprios sveika
tos. IM

New Yorkas. — Gegužės 
30 d. maskuoti plėšikai įsi
veržė į Ganos diplomato, 
Jungtinėse Tautose atstovo 
butą (1365 York Avė.) ir 
apiplėšė į Ganos diplomato, 
Jungtinėse Tautose atstovo 
apiplėšė jo žmoną Mrs. Ani- 
niagyei.

You go on tours the world 
over and often visit the 
European countries. How do 
our cultural relations with 
the .leading West European 
statesYompare with our re
lations with the United 
States?

The answer was:

There is no doubt that our 
links with the U. S. are 
much richer and broader 
than our links with any West 
European state. Every year, 
hundreds of Soviet musi
cians, singers, folk and ballet 
dancers, stage directors, ac
tors and cultural workers 
visit the U. S., while hun
dreds of our American col
leagues come to the Soviet 
Union.

Such “cultural as
saults” are welcomed by peo
ple on both sides of the 
ocean. They are wonderful, 
not only because they enrich 
the spiritual lives of the 
Soviet and American people 
and bring them happiness, 
but also because they 
strenghten understanding, 
trust and friendship between 
them. In our difficult times 
that is especially important.

Use




