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KRISLAI
Kur buvo žmogaus bei 

piliečio teisės?
Su garbinga taikos misija 
Jis taikai pavojingas 
O tos rasinės lygybės 

dar nėra
Netekome draugo, kovotojo 

A. BIMBA
Neseniai Washingtone prie 

Pentagono įvyko didžiulė tai
kos šalininkų demonstracija. 
Jie ten susirinko pakelti bai
sa prieš branduolinį ginklavi
mąsi ir ruošimą karo. Nors 
demonstracija buvo absoliu
tiškai rami, bet ją brutališkai 
užpuolė ginkluota policija ir 
ištaškė. Dar gi 30 demon
strantų buvo suareštuota ir 
sukišta į kalėjimą.

Tai nepateisinamas, krimi- 
nališkas žmogaus bei piliečio 
teisių sulaužymas. Ir tai bu
vo, žinoma, padaryta su val
džios užgyrimu.

□
Praeitų 1980 m. paskuti

nėmis dienomis su oficialia 
misija Tarybų Sąjungos so
stinėje Maskvoje lankėsi 
Norvegijos Užsienio reikalų 
ministras Kurt Frydenlund. 
Ten jis tarėsi su Tarybų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministru Andrei Gromyka ir 
kitais aukštais viršininkais. 
Pasitarimas ir derybos ėjo 
dententės, nusiginklavimo, 
tautų su skirtingomis sociali
nėmis santvarkomis taikų 
sugyvenimą bei bendradar
biavimo reikalais.

Iš abiejų pusių pasirašyto 
ir paskelbto komunikato ma
tome, kad derybos buvo la
bai draugiškos ir konstruk- 
tyviškos.

Pasirodo, kad ir kapitalis
tinė Portugalija nesutinka su 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
NATO šalių branduoliniu 
ginklavimusi ir varžybomis. 
Jos tą tarptautinėje politiko
je nusistatymą sveikina visi 
taikos šalininkai.

Visi demokratijos ir pasau
linės taikos šalininkai griež
čiausiai naująjį prezidentą 
Ronald Reaganą smerkia už 
paskyrimą generolo Alexan
der Haig savo valstybės sek
retoriumi. Juk federalinėje 
šios šalies valdžioje valsty
bės sekretoriaus vieta bene 
tik pati aukščiausia vieta. 
Ypatingai Valstijos sekreto
rius turi vaidinti ir vaidina 
svarbų vaidmenį tarptauti
nėje politikoje.

Mr. Haig žinomas kaip pik
čiausias, šaltakraujiškas so
cialistinių šalių ir naujosios 
socialinės santvarkos prie
šas. Jis jokios detentės, tau
tų ir valstybių taikaus sugy
venimo ir siekti nusiginklavi
mo nepripažįsta.

Dabar laukiama dar dides
nio įtempimo pasaulyje. 
Ypač mažai vilties yra pasi
taisymui santykių tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos.

Džiugu, kad 1980 metų 
valdininkų rinkimuose gero
kai pasirodė ir laimėjo juo
dieji žmonės. Tas daug padės 
kovai už rasinę taiką ir 
lygybę. Tačiau pilnos rasinės 
lygybės dar vis neturime.

Šiuose rinkimuose įvairiuo
se valdžios organuose bei 
įstaigose juodųjų lygis pakel
tas net iki 6.6 procento. 
Betgi juodieji žmonės šian-

Prieš prasidedant inauguracijos programoms, Kennedy 
Centre Washingtone, busimieji Amerikos lyderiai sveikina
si su publika: iš d. į k.: prezidentas Reagan su žmona 
Nancy ir viceprezidentas Bush su žmona Barbara.

Pasikėsinimas prieš 
britų politiką

Belfast. — Bernadette Dev
lin McAliskey, smarki kovo
toja už katalikų teises Ulste- 
ryje, dabar kovoja už savo 
gyvybę ligoninėje, kurioje ji 
atsirado protestantų teroris
tams sužeidus ją ir jos vyrą.

Spauda rašo, kad ji anks
čiau buvo gavusi grasinimų 
už jos veiklą, remiant Airijos 
Republikonų Armijos parti
zanus, kai jie kalėjimuose 
badavo reikalaudami politi
nio kalinio statuso.

Bernadeta, kuri 1969 m., 
būdama 21 metų amžiaus, 
tapo išrinkta į britų parla
mentą ir buvo pati jauniausia 
moteris, bet kada pakliuvusi 
į parlamentą, peršauta net 
septynis kartus. Šūviai pa
taikė į krūtinę, šlaunį ir ko
ją. Policijai pavyko pagauti 
teroristus.

Bernadeta yra lankiusis ir

Pritrūko vandens
Trenton. — Sausio 15 d. čia 

buvo susirinkę New Yorko ir 
kitų trijų kaimyninių valstijų 
gubernatoriai pasitarti dėl 
vandens trūkumo.

Tame pasitarime dalyvavo 
ir New Yorko meras Koch, 
kuris sugrįžęs vėliau paskel
bė mieste ypatingą padėtį, 
kviesdamas taupyti vandenį.

Pradžioje kviečiama gy
ventojus savanoriškai taupy
ti vandenį, bet vėliau bus 
imamasi ir griežtų priemo
nių, nes, sako, vandens re
zervuarai, aprūpinantys van
deniu New Yorko miestą, 
esą perpus išdžiūvę.

dien sudaro net 11,8 procen
to šios šalies gyventojų.

Sunku net ir tikėti, kad 
dar ir šiandien net 9 valstijo
se dar valstijų bei miestų 
valdžiose nesiranda nė vieno 
išrinkto juodo piliečio. Tomis 
valstijomis yra: Montana, 
Idaho, North Dakota, South 
Dakota, Utah, Vermont ir 
Wyoming.

Iš Chicagos šiomis dieno
mis mus pasiekė labai liūdna 
žinia. Ten iš gyvųjų tarpo 
ant visados išsiskyrė geras 
draugas ir senas kovos už 
liaudies reikalus, už pažangą 
ir pasaulyje Jonas Mažeika. 
Liūdna ir gaila. Giliausia 
užuojauta likusiems velionio 
draugams bičiuliams, ben
dradarbiams.

Joną pažinojau per daug, 
daug metų. Pirma kartą su
sitikome berods 1928 metais!

Amerikoje, čia ieškodama 
pritarimo jos remtai politi
kai, siekiant panaikinti britų 
valdžią Ulstery ir sukurti 
vieną socialistinę ir apjungtą 
Airiją.

Bernadette 
Devlin McAliskey

Kviečia kovon prieš 
rasistų žudikus

Washington. — Howard 
universiteto Backburn Cen
ter auditorijoje įvykusiame 
gausingame susirinkime Na
tional Urban League prezi
dentas Vernon E. Jordan sa
vo pranešime apie Amerikos 
negrų padėtį kvietė į kovą 
prieš rasizmą, ginant juodų
jų, mažumų ir varguolių tei
ses.

Jis pats, dar neseniai pa
sveikęs nuo rasisto žudiko 
kulkos, kaltino, jog esama 
ryšio tarp rasizmo sustiprėji
mo, Ku Klux Klan teroro ir 
ekonominės bei socialinės 
priespaudos. Pereituosius 
metus jis vadino tolimesnės 
juodosios rasės žmonių gy
venimo sąlygų erozijos me
tais.

Savo pranešime jis priminė 
didėjantį nedarbą ir infliaci
ją, augantį uždarbių skirtu
mą tarp juodųjų ir baltųjų 
šeimų, socialinių programų 
fondų mažinimą ir nerėmimą 
programų rasinei diskrimina
cijai pašalinti.

Jis nurodė didėjančius iš
puolius prieš juodosios rasės 
žmones, žmogžudystes At
lantoje, Buffalo ir kituose 
miestuose.

Užprenumeruokite
"Laisvę" 

savo draugams

Paleido JAV įkaitus
Washingtonas.—Prezidentui Carteriui įsakius atšaldyti 

Irano fondus, tarpininkaujant Alžyrui, Iranas paleido 52 
Amerikos diplomatus, kuriuos užstatu išlaikė 444 dienas.

Alžyro lėktuvu jie iš Irano išskrido kaip tik tuo metu, kai 
Washingtone naujasis šalies prezidentas Ronald Reagan 
buvo bebaigęs savo inauguriavimo kalbą.

Iš Alžyro buvę įkaitai nuskraidinti į JAV bazę Vokietijo
je, iš kurios jie bus palaipsniui sugrąžinti į JAV.

Prezidentas Reagan paskyrė buv. prezidentą Carter juos 
Amerikos vardu pasitikti ir pasveikinti Vokietijoje.

LENKIJOS EKONOMINĖS PROBLEMOS

Varšuva. — Spaudos konfe
rencijoje Lenkijos Liaudies 
Respublikos ministrų tary
bos pirmininko pavaduoto
jas, Planavimo komisijos pir
mininkas H. Kisiel palietė 
pagrindines šalies ekonomi
kos problemas. Jis pabrėžė, 
kad Lenkijoje susidarė “ne
paprastai sudėtinga ekono
minė padėtis”. Niekas nepa
gerėjo pramonės gamyboje, 
o rezultatai žemės ūkyje yra 
tokie pat, kaip ir prieš kele
rius metus. Jau antrus me
tus mažėja nacionalinės paja
mos.

Svarbiausias plano projek
to 1981 metams uždavinys — 
išsaugoti darbo žmonių, pir
miausia — mažiau aprūpintos 
gyventojų dalies, gyvenimo 
lygį. Kaip tikimasi, šiais me
tais kapitalinių įdėjimų dalis 
nacionalinėse pajamose suda
rys 14 procentų (1980 m. — 
19 procentų), o vartojimo 
dalis išaugs iki 83 procentų 
(praėjusiais metais — 79 pro
centai).

Kalbėdamas žemės ūkio ir 
maisto produktų gamybos 
komplekso klausimais, H. 
Kiselis pasakė, kad 1981 me
tais galbūt pavyks pasiekti 
1978 metų lygį grūdų gamy
bos srityje. Deja, pridūrė 
jis, šio lygio nebus galima 
pasiekti gyvulininkystėje, 
kas atsilieps rinkos aprūpini
mui, ypač — mėsa, mėsos 
produktais ir gyvuliniais rie
balais. Mėsos ir mėsos pro
duktų tiekimas sumažės 23 
procentais, gyvulinių rieba

Kampučija nori pati tvarkytis

Phnom Penh. — Daily 
World korespondentas Philip 
Bonosky, kuris nuo pereitų 
metų gruodžio 22 iki šių 
metų sausio 8-osios lankėsi 
Vietname ir Kampučijoje, 
dabar tame laikraštyje apra
šinėja savo įspūdžius. Jisai 
susipažino su krašte vykdo
mu atstatymo darbu, o pasi
kalbėjime su Kampučijos už
sienių reikalų ministru Hun 
Sen pateikia vyriausybės nu
sistatymą dėl ateities.

Tasai ministras jam pareiš
kė, kad Kompučijos priešai 
yra melavę apie padėtį kraš
te anksčiau ir tuos savo me
lus tebevaro. Jis tvirtino, 
kad Kampučija yra nepri
klausoma šalis, o Vietnamo 
kariuomenė esanti Kampuči
jos vyriausybės pakviesta 
padėti apsaugoti valstybės 
sienoms. Esą, kai tik pavojus 
praeis, ji sugrįš namo, ir 
Kampučija su Vietnamu ir 
toliau pasiliks draugais.

Ministras Hun Sun ypač 
piktai atsiliepė apie Jungti
nių Tautų pastangas kištis į 
Kampučijos vidaus reikalus, 
šaukiant įvairias konferenci
jas ir priimant rezoliucijas. 
“Kai šalyje siautėjo Pol Pot 

lų —16 procentų. Apskritai 
maisto produktų bus patiek
ta 2,5 procento mažiau negu 
1930 metais. Todėl planuoja
ma normuoti mėsos, riebalų, 
sviesto pardavimą.

Kaip čia pažymima, pa
grindinės smarkaus gamybos 
mažėjimo ir ekonominės pa
dėties blogėjimo priežastys 
yra didelės disproporcijos, 
atsiradusios Lenkijos liau
dies ūkyje, kurias sustiprino 
streikai, vis dar nesibaigian
tys pertrūkiai darbe atskiro
se vietose ir grasinimas su
rengti naujus plataus masto 
streikus. Darbo nutraukimas 
įmonėse labai neigiamai atsi
liepia bendrai ekonominei ša
lies padėčiai.

Lenkijos spauda pripažįs
ta, kad situacija šalies įmo
nėse tebėra nervinga, našu
mas — mažas, darbo draus
mė — silpna. Tuo mėgina pa
sinaudoti antisocialistinės 
grupuotės, didinančios įtem
pimą Lenkijoje.

LJDP CK organas laikraš
tis “Tribūna liudu” rašo: 
“Antisocialistinės jėgos grie
biasi įvairių metodų ardomo
joje veikloje prieš socialinę 
politinę sistemą Lenkijos 
Liaudies Respublikoje. Iš to 
aiškiai matyti, kokiomis prie
monėmis ir būdais jos panau
doja Gdansko susitarimus ir 
“Solidarumo” profsąjungą 
tiek santvarkos monolitišku
mui Lenkijos Liaudies Res
publikoje, tiek ir socialisti
nės sandraugos vienybei pa
kirsti.

valdžios teroras, — kalbėjo 
ministras, — ir žuvo apie 3 
milijonai mūsų gyventojų, 
tai Jungtinės Tautos nieko 
nesakė”.

Nepaisant to, kad Kampu
čijoje jau tvarkosi nauja vy
riausybė, Jungtinės Tautos 
tebepripažįsta senąją Pol 
Pot, kurį remia ir JAV.

Lankėsi Vatikane
Vatican City. — Naujai 

Lenkijoje susiorganizavusios 
darbininkų unijos vadas 
Lech Walęsa su savo žmona 
ir grupe unijos delegatų lan
kėsi Vatikane ir buvo jaut
riai priimtas savo tautiečio 
popiežiaus Jono Pauliaus.

Walęsa turėjo ir specialią 
audienciją pas popiežių, o 
paskui bendrame susitikime 
atsiklaupęs pabučiavo jo žie
dą. Popiežius jį pakėlė, apka
bino, ir abudu pasibučiavo. 
Popiežius pareiškė, kad jis 
esąs sujaudintas Lenkijos 
darbininkų laimėjimais, ir 
palinkėjo, kad juos lydėtų ne 
tik ta “pati energija ir drąsa, 
bet taip ir išmintis bei nuo
saikumas”.

PREZIDENTAS CARTERIS
ATSISVEIKINO SU TAUTA

Prez. Carteris, prieš užbaigdamas savo kadenciją, turėjo 
susitikimų su įvairomis grupėmis. Šioje nuotraukoje jis 
kelia tostą už Amerikos darbo unijų lyderius, kurių tarpe 
buvo ir AFL-CIO prezidentas Lane Kirkland [dešinėje].

Washington. — Sausio 14 
d., prieš užbaigdamas savo 
prezidentavimą, Jimmy Car
ter per TV ir radiją trans
liuotoje kalboje amerikie
čiams pareiškė, jog yra svar
bu, kad JAV ir toliau tęstų 
savo kovą, siekdama išvengti 
branduolinio karo, apsaugoti 
aplinką ir stiprinti žmogaus 
teises.

GUS HALL APDOVANOTAS 
MARXO ORDINU

Gus Hali ir ambasadorius Dr. Horst Grunert ordino 
įteikimo metu.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos būstinė
je įvyko iškilmės, kurių metu 
Demokratinės Vokietijos am
basadorius Amerikoje Dr. 
Horst Grunert įteikė Marxo 
ordiną JAV Komunistų Par
tijos gen. sekretoriui Gus 
Hali. 4

Šis ordinas — tai aukščiau
sias Demokratinės Vokietijos 
Respublikos apdovanojimas. 
Jis buvo skirtas Gus Hali už

Mirė Jonas Mažeika
Praėjusį sekmadienį, sausio 18 d., mirė ilgametis “Vil

nies” redakcijos narys Jonas Mažeika.
Draugas Mažeika gana ilgai nesveikavo ir laiks nuo laiko 

skaitydavome apie jo padėtį “Vilnyje”. Tiek galime 
pasakyti, draugas Mažeika buvo mūsų judėjimo stiprus 
ąžuolas. Jis ne tik lietuviškoje dirvoje veikė, bet ir 
pažangiame Amerikos judėjime.

Plačiau apie draugo Mažeikos gyvenimą bus aprašyta 
vėliau. IM

Jis betgi nesustojo nei ties 
JAV įkaitų Irane klausimu, 
nei ties klausimais, liečian
čiais infliaciją bei ekonominę 
padėtį, kurie turėjo lemia
mos reikšmės prie jo pralai
mėjimo prezidentiniuose rin
kimuose prieš Kalifornijos 
buv. gubernatorių Ronald 
Reagan.

jo ilgametę kovą dėl socializ
mo įgyvendimo.

Priimdamas tą aukštą ap
dovanojimą, Gus Hali pa
reiškė, kad jam esą nepa
prastai malonu būti atžymė
tam ordinu, pavadintu istori
joje didžiausio mintytojo ir 
revoliucionieriaus vardu. To
liau jis pabrėžė, kad šis 
ordinas savotiškai pagerbia 
ir visos Amerikos darbo 
žmones, nes JAV Komunistų 
Partija yra viena jų.
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Bus leidinys ir “Laisvės” 
septyniasdešimtmečiui

Malonu paimti į rankas “Laisvės” 60 metų jubiliejinį 
albumą — ne tik todėl, kad jame daug reikalingos pažangios 
spaudos istorija besidominčiam medžiagos, bet ir todėl, 
kad jis primena įdomius bendravimo su laisviečiais metus. 
Prieš tai buvo išėjęs “Vilnies” 50-mečio albumas, kurio 
paruošimu rūpinosi pats V. Andrulis. Tuo metu jis 
sirguliavo, negalėjo dirbti įtempto redakcinio darbo, tad 
visą energiją atidavė jubiliejinio albumo organizavimui. 
Panašių leidinių “specialistas”, sudaręs daugelį “Vilnies” 
kalendorių, buvo L. Jonikas, tačiau, galima sakyti, 
sukakties išvakarėse jis mirė. S. Jokubka, grįžęs iš 
viešnagės Lietuvoje, daugiausia rūpinosi laikraščiu, nors ir 
albumui parašė įdomių raštų. Šiandien, kas tik rašo apie 
pažangų veikimą, ypač spaudą, visada atsiverčia “Vilnies” 
auksinio jubiliejaus albumą—ten, vienoje knygoje, sutelkta 
daug žinių.

“Laisvės” redaktoriai, sumanę taip pat išleisti sukaktuvi
nį, 60-mečio albumą, kritiškai pažiūrėjo į labai skubotai 
darytą draugų leidinį: jie norėjo didesnio formato knygos, 
specialaus sveikinimų pateikimo. Kaip leidžiant “Vilnies” 
albumą, teko susirašinėti su V. Andruliu, taip “Laisvei” — 
su A. Petriką. Turėdami daugiau laiko albumo ruošimui, 
laisviečiai galėjo ir geriau, iš anksto jį sudaryti. A. Petriką 
1970 m. balandžio 28 d. laiške man rašė: “Dabar eikime 
prie rimto dalyko. Laisviečiai nenori nusileisti vilnie
čiams — ruošiasi išleisti jubiliejinį albumą. Mat, 1971 m. 
pradžioje “Laisvei” sukanka 60 metų. Norime Jūsų 
pagalbos ir patarimo”. Pirmas klausimas buvo: kokioje 
spaustuvėje spausdinti, nes “Laisvė” jos neturėjo; patogiau 
atrodė Lietuvoje, kaip tai buvo padaryta ir su “Vilnies” 
leidiniu. Antra: albumo sudarytojai pageidauja, kad eilę 
raštų ir sveikinimų parašytų Lietuvos autoriai, tad teko 
tarpininkauti šiuo reikalu ir užsakyti Tarybų Lietuvos 
žmonių rašinius. Laisviečiai pasirinko didesnį, “Šviesos” 
formatą, spėjo patys nupiešti viršelį, kurio autorius — daili
ninkas Robertas Feiferis, tada tebegyvenęs New Yorke 
(dabar jis — floridietis). “Vilnyje” buvo atliktas kaip 
sakoma, techninis darbas . . .

Dabar sykį Vilniaus leidėjai pažangiems tautiečiams 
padėjo išleidžiant jubiliejinį albumą, kai jo pageidavo 
Lietuvių literatūros draugija, šventusi 1975 m. savo 
60-metį. Tada sudarant leidinį “Šeši dešimtmečiai pažangos 
keliu” ypač daug pasidarbavo F. Kauzonas. Albumas 
pasižymėjo įdomių nuotraukų gausumu. Juo buvo grįžta 
prie “Vilnies” albumo formato.

Tokios pat išvaizdos leidinys bus ir “Laisvės” 70-mečio 
albumas, gruodžio pabaigoje buvo išsiųstas į spaustuvę. Iš 
pradžių galvota, kad jo apimtis bus nedidelė, sakytume 
simbolinė, tačiau, besikaupiant medžiagai, pasirodė, kad 
naujasis laisviečių albumas bus panašus savo dydžiu į 
ankstesniuosius šio pobūdžio leidinius. Padaryti viršelį, 
paruošti leidinį techniškai sutiko žinomas dailininkas 
Kostas Dočkus, kuris, beje, yra piešęs ir “Vilnies” 
50-mečio albumą.

Laiko paruošti leidiniui, kai jis sumanytas, buvo likę 
labai nedaug, tad malonu, kad iš Amerikos pasiekė mūsų 
žinomų pažangių veikėjų sveikinimai ir raštai. Parašė A. 
Bimba, S. Jokubka, J. Yla, L Mizarienė, K. Karosienė, A. 
Jonikienė, M. Stenslerienė, A. Taraška, S. Gugas, 
sveikinimą atsiuntė LLD Centro komitetas. Tačiau drauge 
gaila, jog kai kurie kviesti albume dalyvauti draugai 
nespėjo atsiliepti į laiškus.

Su dideliu noru atėjo į talką Tarybų Lietuvos visuomenės 
ir kultūros veikėjai, kurie jaučia didžiulę pagarbą mūsų 
pažangiai užsienio lietuvių spaudai, jos žmonėms, Su gilia 
meile “Laisvei” jos jubiliejaus proga savo raštus pateikė A. 
Laurinčiukas, G. Zimanas, P. Petronis, V. Zenkevičius, R. 
Šarmaitis, L. Kapočius, K. Korsakas, J. Baltušis, V. 
Reimeris, J. Būtėnas, L. Valbasys, J. Kubilius, R. 
Petrauskas, A. Petraitis, P. Likša, sveikinimus parašė 
Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos. Eltos darbuotojai.

Pateikiama nemaža istorinės medžiagos, kurią daugiausia 
ruošė jam leidinio sudarytojai — B. Raguotis ir aš. Tarp tų 
raštų — platoki krislai apie žymiausius “Laisvės” istorijos 
bruožus; jie daugiausia paruošti iš senųjų laikraščio 
komplektų. Atskiras straipsnis apžvelgia lietuvių, ypač 
laisviečių, literatūrinį darbą, jų knygų leidimą Tarybų 
Lietuvoje. Pateikiami pažangių JAV lietuvių poetų eilėraš
čiai, skirti pažangios spaudos sukaktims ir jos darbuoto
jams. Rašoma , apie “Laisvės” žmones — redaktorius, 
autorius, prisimenami tie, kurių netekta per laikotarpį, 
praėjusį tarp dviejų jubiliejinių leidinių. Prisimenami 
svarbiausi “Laisvės” veiklos bruožai, savybės, įvykiai.

Tuo būdu “Laisvės” sukakties proga jos skaitytojus 
pasieks dar vienas leidinys. Kiek ilgai ta kelionė truks, ar 
spės iki pačios jubiliejinės datos, daug priklausys nuo 
spausdinimo galimybių ir kitų aplinkybių. Tačiau norėjosi, 
pradedant 1981-uosius metus ir artėjant prie “Laisvės” 
70-meČio, pasidalinti su "Laisvės” redaktoriais ir skaityto
jais žiniomis, kurios jiems tikrai rūpi — būtent, žiniomis 
apie sukakčiai skirtos knygos leidimą.

Vytautas Kazakevičius

TARYBŲ SĄJUNGOS 
VADŲ NUOŠIRDUS 
SVEIKINIMAS 
KAMBODIJOS LIAUDŽIAI

Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis Tarybų 
Sąjungos vadai L. Brežnevas 
ir N. Tichanovas pasiuntė 
telegramą Kambodijos 
(Kampučijos) Liaudies revo
liucinės tarybos pirmininkui, 
Kambodijos vieningojo na
cionalinio gelbėjimo fronto 
CK pirmininkui, draugui 
Heng Samrinui, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo, TSRS Ministrų Tarybos, 
visos tarybinės liaudies var
du joje siunčiamas broliškas 
sveikinimas ir nuoširdūs lin
kėjimai pergalės prieš nacio
nalinių išdavikų kliką antrų
jų metinių proga.

Nuvertusi reakcinį teroris
tinį užsienio statytinių reži
mą, sakoma telegramoje, 
Kampučijos liaudis stojo į 
savo tėvynės atgimimo, tikra 
demokratija ir socialiniu tei
singumu grindžiamos visuo
menės kūrimo senojoje 
khmerų žemėje kelią.

Liaudies revoliucinės tary
bos vykdomas taikos, geros 
kaimynystės ir bendradar
biavimo kursas, atkaklūs 
žingsniai padėties Pietryčių 
Azijoje normalizavimo srity
je, kuriuos Kampučija žengia 
kartu su Vietnamu ir Laosu, 
susilaukia vis didesnio pripa
žinimo, nepaisant hegemo- 
nizmo ir pasaulinės reakcijos 
jėgų intrigų.

Tarybų Sąjunga nuošir
džiai džiaugiasi naujosios 
Kampučijos laimėjimais at
kuriant ekonomiką, tvarkant 
taikų gyvenimą, ginant ne
priklausomybę ir suverenu
mą, stiprinant savo pozicijas 
tarptautinėje arenoje.

Telegramoje reiškiamas 
įsitikinimas, kad Tarybų Są
jungos ir Kampučijos JJau- 
dies Respublikos broliškos 
draugystės bei visapusiško 
bendradarbiavimo santykiai 
ir ateityje bus stiprinami ir 
vystomi abiejų šalių labui, 
taikos, demokratijos ir socia
lizmo interesais.

L. Brežnevas ir N. Ticho- 
novas palinkėjo Kampučijos 
darbo žmonėms naujų, laimė
jimų sprendžiant jiems iški
lusius svarbius uždavinius.

LENKIJOS SPAUDA APIE 
NŪDIENĘ PADĖTĮ
SAVO ŠALYJE

Lietuvos “Komjaunimo 
Tiesoje” (sausio 7 d.) prane
šime iš Varšuvos” Socialisti
nių iškovojimų sargyboje” 
skaitome:

“Pagrindinis lenkų tautos 
vienybės veiksnys yra socia
listinės valstybės ir jos va
dovaujančios jėgos — Lenki
jos Jungtinės darbininkų 
partijos konsolidavimas, rašo 
šiandien LJDP CK prganas 
laikraštis “Tribūna liudu”.

Pastarųjų savaičių įvykiai 
ir ypač tai, kaip kai kurie 
antisocialistiniai sluoksniai 
Lenkijoje reagavo į kapitalis
tinėje spaudoje varomą iste- 

< rišką kampaniją dėl Lenkijos 
Liaudies Respublikos, pabrė
žia laikraštis, dar kartą paro
dė, kas ir kaip praktiškai 
žiūri į savo valstybę, kas yra 
tikras patriotas. Anarchijos 
apraiškos, valdžios organų 
autoriteto žlugdymas, dema
goginių reikalavimų priešpa
statymas valstybės intere
sams, jos politinei santvarkai 
ir sąjungoms—tai avantiūris
tiniai siekimai susilpninti 
valstybę ir pakirsti jos pa
grindus.

Visi dori Liaudies Lenkijos 
piliečiai, pabrėžia LJDP CK 
organas, turi susivienyti. 
Toks susitelkimas gali vykti 
LJDP CK 6 ir 7 plenumų 
nutarimų pagrindu.

Antisocialistinės tendenci
jos, kurias propaguoja užkie
tėję socializmo priešai mūsų
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šalyje ir imperialistiniai di
versiniai centrai, nurodo 
laikraštis, neturi nieko ben
dra su lenkų vienybe. Prie
šingai, jos pakerta vienybės 
pagrindus, silpnina Lenkijos 
valstybę.

Taip pat veikia ir prisideda 
prie anarchijos bei padėties 
destabilizavimo Lenkijoje 
tie, kurie siekia suteikti nau
joms profsąjungoms “politi
nį” pobūdį, mėgindami pa
versti jas savotiška opozicine 
politine organizacija. Nerei
kia priminti, pabrėžia “Tri
būna liudu”, kad tokie sieki
mai, prieštaraujantys mūsų 
santvarkos principams, silp
nina valstybės ir visuomenės 
monolitiškumą, yra akivaiz
dus antisocialistinių užmačių 
eskalavimo pasireiškimas.

Kitame straipsnyje “Tribū
na liudu” pažymi, kad Lenki
jos kariuomenės dalyse 
vykstančiuose partiniuose 
susirinkimuose komunistai 
reiškia susirūpinimą, kad kai 
kuriuose šalies rajonuose pa
dėtis tebėra įtempta.

Partijos nariai, rašo LJDP 
CK organas, nurodo, kad 
būtina stiprinti valstybinę 
valdžią ir ryžtingai užkirsti 
kelią mėginimams pakirsti 
socialistinės visuomenės pa
grindus. Lenkijos kariuome
nė yra pasiryžusi bet kuriuo 
momentu apginti socialistinę 
santvarką Lenkijoje.

Nuolatinis LLR ginkluotų
jų pajėgų gynybinis pasiren
gimas ir sąjungininkiška są
veika su socialistinės san
draugos šalių armijomis, ra
šo straipsnio pabaigoje “Tri
būna liudu”, yra pagrindiniai 
veiksniai, kurie garantuoja, 
kad socializmo kūrimui Len
kijoje nebus sukelta grėsmė 
iš užsienio. Tai — šalies ne
priklausomybės ir ją atitin
kančios : pozicijos pasaulyje 
garantija.”

LIETUVIŠKA PARAPIJA 
IR BAŽNYČIA 
SUBANKRUTAVO

Brooklyno pranciškonų ku
nigų organas savaitraštis 
“Darbininkas” sausio 16 d. 
vedamajame “Parapiją užda
rius” skundžiasi:

“New Yorkui Kalėdų šven
tės buvo nelinksmos. Iš 
anksto buvo pranešta, kad 
Angelų Karalienės parapija 
nuo sausio 1 bus uždaryta. 
Parapijos metrikų knygos 
perduotos Apreiškimo para
pijos bažnyčiai. Paskutinės 
lietuviškos pamaldos įvyko 
gruodžio 28 su lietuviškom 
giesmėm, pamokslu, maldom 
ir su ašarom, nes juk tai 
buvo laidotuvių pamaldos. 
Mirė viena lietuviška parapi
ja, gyvavusi net 92 metus, 
pati seniausia, kitų parapijų 
pradininkė. Ir kodėl ji mirė?

Kadaise ši bažnyčia nesu
talpino lietuvių pamaldų me
tu. Jie užtvenkdavo net gat
vę lauke. Po pamaldų, kai iš 
bažnyčios pasipildavo žmo
nės, tai aplink bent kelios 
gatvės buvo užkimštos. Su
stabdytas judėjimas. Čia bu
vo lietuviškos mokyklos. Pla
tus veikimas.

Matyt, panašus pavojus 
grūmoja ir kitoms lietuviš
koms bažnyčioms ir parapi
joms. “Darbininko” redakto
riai šaukia:

“Kad neištiktų panašus li
kimas ir Apreiškimo ir kitų 
parapijų, turime susirūpinti 
jomis jau dabar. Nepalikime 
bažnyčių tuščių. Lankykime 
jas sekmadieniais. Esame 
įpratę nueiti į gyvenamojo 
kvartalo bažnyčią, nes tai 
arčiau, mažiau laiko sugaišti. 
Bet pasiaukokime ir lankyki
me lietuviškas bažnyčias ir 
kitus paraginkime. Kas va
žiuoja, tegu pasiūlo pavežti 
ir kitą, kad lietuviškų pamal
dų metu bažnyčios vėl būtų 
pilnos.

Įpratinkime ir jaunimą lan

kyti tą pačią bažnyčią, tas 
pačias pamaldas. Ypač lan
kykime švenčių metu, kad 
jaustųsi gyvybinė mūsų jė
ga. Paremkime auka bažny
čios išlaikymą. Gyvenkime 
parapijos rūpesčiais, o ne 
šalia parapijos.”

GERA SAUJA DUOMENŲ 
APIE POPIEŽIŲ 
ARCHYVĄ VATIKANE

Chicagos jėzuitų kunigų 
“Drauge” (sausio 12 d.) 
straipsnyje “Vatikano archy
vas praplėstas” paberiama 
tokių duomenų:

“Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II atidarė Vatikano Slaptojo 
archyvo naujas patalpas. Tas 
archyvas yra laikomas įžy
miausiu ir didžiausiu visame 
pasaulyje tiek seniausiais do
kumentais, tiek rankraščių 
įvairumu, jų gausumu ir uni
versalumu, nes tai yra cen
trinis Katalikų Bažnyčios ar
chyvas. Vatikano slaptasis 
archyvas kartu yra ir di
džiausias savo užimamu plo
tu. Jis jau turėjo per 50 km 
ilgio lentynas, o dabar įreng
ta vėl 50 km lentynų, su 
moderniškais šildymo ir vėsi
nimo įrengimais. Naujosios 
patalpos užima 4,500 kvadra
tinių metrų plotą.

Vatikano archyvą įsteigė 
1611 m. popiežius Paulius V, 
sujungdamas draugėn kitus 
Romoje laikomus archyvus.

Pašventinęs naujas archy
vo patalpas, popiežius savo 
kalboje apžvelgė archyvo is
toriją ir nuoširdžiai padėko
jo visiem, kurie dėjo pastan
gas plėsti ir tvarkyti archy
vą.

Vatikano Slaptasis archy
vas slepia labai daug bran
gios medžiagos Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios ir Didžiosios 
Kunigaikštijos istorijai. Nuo 
Mindaugo laikų jame yra 
popiežių raštų Lietuvai ir 
įžymiesiem lietuviam regis
trai, taip pat įvairių Vatika
no Kongregacijų ryšiai, Val
stybės Sekretoriato doku
mentai, kurie ypač svarbūs 
lietuviam, nuncijų praneši
mai. Ten yra Lietuvos vys
kupų pranešimai ir laiškai, 
siunčiami Romon, taip pat ir 
daugelio Lietuvos pareigūnų 
ir kitų asmenų laiškai.

Pažymėtina, kad be Vati
kano Slaptojo archyvo atski
rai yra Apaštališkoji Vatika
no biblioteka, kurioje taip 
pat yra keli šimtai tūkstan
čių tomų rankraščių, kuriuo
se vėl yra daug medžiagos 
apie Lietuvą.”

APIE LIETUVIUS IR 
LIETUVYBĘ IŠEIVIJOJE

Kanadiečių lietuvių kleri
kalinių pakraipų laikraštyje 
“Tėviškės žiburiai” (sausio 8 
d.) vedamajame “Jaunieji 
pabėgėliai” pabrėžiama:

“Pokario metais visas pa
saulis kalbėjo apie karo pa
bėgėlius, nes tai buvo pasau
linio masto reiškinys. Šian
dieną apie juos nebekalbama 
plačiu mastu, nes tokių pabė
gėlių atsiranda tiktai viena
me kitame krašte, kur su
liepsnoja karas. Mūsų išeivi
joje atsirado savotiškas reiš
kinys, būtent, jaunieji pabė
gėliai, kurie mažai pastebi
mi, bet jie gausėja ir kelia 
susirūpinimą. Kas jie ir nuo 
ko jie bėga? Tai tas mūsų 
jaunimas, kuris traukiasi nuo 
lietuviškos bendruomenės. 
Jo yra dvi rūšys: tas, kuris 
iš mažens neįauga lietuvių 
bendruomenėn. ir tas, kuris 
įžengęs į savo tautiečių eiles, 
pabėga iš jų. Pirmosios rū
šies jaunuoliai-ės dažnai lie
ka nuošaliai nuo lietuvių ben
druomenės dėlto, kad su tė
vais gyvena nuošaliose vieto
vėse, neturi progos dalyvau
ti lietuvių gyvenime, negali 
lankyti lietuviškos mokyklos. 
Jie susvetimėja ir žiūri į 
lietuvius kaip nesavus žmo
nes. Jiems daug artimesni 
pasidaro kitataučiai, su ku

PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 23, 1981

"I just had the most horrible nightmare, dear, i dreamt that Gus 
Hall and Angela Davis had won the elections In the U.S.!"

riais artimai draugauja. Bū
na ir tokių atvejų, kai tėvai 
sąmoningai laikosi nuošaliai 
nuo lietuvių bendruomenės 
ir savo vaikų neleidžia į 
lietuvišką mokyklą, lietuviš
kas organizacijas, nemoko 
lietuvių kalbos, stengiasi pa
tys su vaikais kalbėti angliš
kai ar kita kuria gyvenamo 
krašto kalba. Tuo būdu ne 
tik vaikai, bet ir tėvai tampa 
lietuvių bendruomenės pabė- 
gėliais-dezerty rais.

Antra pabėgėlių rūšis atei
na iš lietuviškoje veikloje 
dalyvaujančių ar dalyvavu
sių. Tai jaunuoliai-lės, pasie
kę tam tikrą tautinio sąmo
ningumo laipsnį, bet dar pil
nai nesupratę lietuviškosios 
veiklos svarbumo. Jie dar 
nepagalvoja, kad jų lietuviš
kumas yra gyvybinės reikš
mės išeivijos gyvenimui ir 
lietuvių tautos ateičiai. Svar
biausiu dalyku jie laiko pro
fesinę karjerą, nes, norint ko 
nors augštesnio pasiekti, rei
kia įtempti visas jėgas. Ir 
taip be blogos valios tokie 
jauni lietuviai dingsta iš sa
vosios bendruomenės veik
los. Per eilę metų jie įsistip
rina savo profesijose, pakyla 
ekonomiškai, bet palengva 
atitrūksta nuo lietuvių. 
Užimti savo profesijos dar
bais, jie neranda laiko daly
vauti lietuvių renginiuose, 
kurie, be to, jiems pasidaro 
ir neįdomūs, nes neišplaukia 
iš jų pasaulio. Tuo būdu 
nejučiomis jie pabėga iš lie
tuvių bendruomenės, apsiri
boja siaurais draugų ratelis 
ir susikuria savo pasaulį. 
Tokių pabėgėlių yra jau gana 
daug. Kadaise buvę jauni 
veikėjai lietuvių eilėse nebe
sirodo. Būdinga ir tai, kad 
šiuo keliu pasuka net buvę 
veiklūs jauni studentai. Išsi
kėlę studijuoti į kitą miestą, 
jie nutraukia ryšius su savo 
organizacija, o naujoje vieto
je į lietuvišką veiklą nesijun- 
gia. Vieni neturi laiko, kiti 
jaučiasi svetimi, neranda 
draugų ir t. t. Ir taip jie 
įsijunga pabėgėlių eilėsna.”

LAIŠKAI
laikraščio

draugai laisviečiai!

jubiliejiniais ir labai

s. Tvirtai tikiu, kad 
šie laimėjimai bus

‘Laisvės 
leidėjem^, draugams. 
Brangūs

Iš visos širdies sveikinu
Jus su Naujaisiais 1981 me
tais 
reikšmingais “Laisvei” ir 
Jums visiems.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
Jumis, Jūsų pasiektais lai
mėjimais skiepijant žmo
nėms pažangos, laisvės, tai
kos idėja 
ateityje 
dar didesni.

Karštai linkiu visiems 
ros sveikatos, saulėtos 
mės, naujų laimėjimų 
buotėje, ilgų ir prasmingų 
gyvenimo metu.

Jūsų —
J. Baltušis

ge- 
lai- 

dar-

Vilnius

Mieli “Laisvės” leidėjai, 
bendradarbiai ir skaitytojai!

Leiskitę iš visos širdies 
Jus pasveikinti Naujųjų, 
1981 metų proga.

Būkite 
kūrybin 
metai apvainikuoja Jūsų pa-

sveiki, laimingi ir 
i! Tegul Naujieji

Jūsų
K. Kedaitis

1980.XII.17

Gerbiama Redakcija!
Nuoširdžiai sveikinu “Lais

vės” kole
1981 Metais. Linkiu visiem 
darbuotojam geros sveika
tos, daug 
jos ir sė 
gyvenime.

Su pagarba,

ktyvą su Naujais

kūrybinės energi- 
kmės asmeniniam

Julija Klimaitė- 
Aranauskienė

Kaunas
1980 m. Gruodis

SKAITYKITE 

"LAISVĘ"

>
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IS LIETUVOS KNYGŲ NAUJIENŲ

Mokslinė emigracijos istorikų kritika
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Jaunojo Lukoševičiaus laiškas IŠ TARYBŲ LIETUVOS
[TELEGRAMA]

Po “Ideologinių srovių lie
tuvių išeivijoje” knygos 
(1978 m.), sukaupusios ne
mažą mokslinį mūsų emigra
cijos tyrinėjimų Tarybų Lie
tuvoje patyrimą ir tapusios 
šioje mokslo srityje, galima 
sakyti, pagrindiniu tarybiniu 
veikalu, emigracinės temos 
darbus papildo jau naujos 
knygos, numatomas tolesnis 
šios temos mokslinis nagri
nėjimas. Antai, Lietuvos 
spaudoje buvo užsiminta, 
kad planuojama antroji 
“Ideologinių srovių lietuvių 
išeivijoje”. 0 kol ji bus ruo
šiama, matyt, Lietuvos 
mokslininkai pateiks dar ne 
vieną įdomų darbą išeivijos 
temomis, tame tarpe — apie 
pokario buržuazinę, antitary
binę emigraciją. Pastarai
siais metais jau išėjo keletas 
tokių knygų, apie kurias jau 
informavo ir užsienio lietuvių 
spauda. 1979 m. išėjo bend
ras lietuvių, latvių ir estų 
mokslininkų veikalas, skirtas 
reakcinės Pabaltijo tautų 
emigracijos daugiausia poka
rio metų veiklai aptarti. Filo
sofijos, sociologijos ir teisės 
institutas, išleidęs minėtas 
“Ideologines sroves...”, 1980 
m. pateikė vieno iš šio leidi
nio autorių — Broniaus Deks- 
nio knygą — “Humanizmas ir 
katalikybė”, kurioje sutelkia
mas dėmesys teocentrinio 
humanizmo koncepcijoms lie
tuvių išeivijoje, kur aptaria
mi viso būrio pokario, naujo
sios, išeivijos katalikų filoso
fų darbai, naudojami ir na
grinėjami gausūs šaltiniai.

Šį kartą šiek tiek plačiau 
tenka supažindinti su dar 
vienu Tarybų Lietuvos 
mokslininkų veikalu, skirtu 
išeivijai. Tai — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Istorijos 
instituto paruoštas ir “Moks
lo” leidyklos išleistas straips
nių rinkinys “Lietuvių bur
žuazinių emigrantų istorio
grafijos kritika”. Jį sudarė 
reakcinė kolegija — Mečislo
vas Jučas, Vytautas Merkys, 
Henrikas Šadžius. Knygo
je — 153 puslapiai, į kuriuos 
telpa septyni straipsniai. 
Autoriai: L. Mulevičius (ag
rariniai santykiai Lietuvoje
XIX a. pabaigoje — XX a. 
pradžioje), V. Merkys (lietu
vių spaudos draudimas), E. 
Vidmantas (Lietuvos social
demokratų spaudos istorija), 
I. Lempertas (fašizmas Lie
tuvoje), S. Noreikienė (Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
sąjunga), R. Žepkaitė (Lietu
vos ir Lenkijos santykiai), V. 
Kancevičius (atsiminimai 
apie 1940 m. birželio įvykius 
Lietuvoje ir istorinė tiesa).

Taigi temos—-labai įvairios 
ir aktualios, jos yra visos 
susijusios su naująja Lietu
vos istorija (XIX a. II pusė—
XX a. I pusė). Naudojama ir 
gausi emigracinė literatūra: 
C. R. Jurgėla “History of the 
Lithuanian nation”, V. Dau
girdaitė-Sruogienė “Lietuvos 
istorija. Lietuva amžių sūku
ry” (1956 m.), P. Čepėnas 
“Naujųjų laikų Lietuvos isto
rija, I t. f(1977), K. R. 
Jurgėla “Lietuvos sukilimas 
1862-1864 metais” (1970), 
“Lietuvių enciklopedija”, M. 
Gudelis “Lietuviai gynė savo 
miškus” (1950), P. Alšėnas 
“Martynas Jankus-Mažosios 
Lietuvos patriarchas” (1967), 
Vacį. Biržiška “Praeities pa
biros” (1960), M. Biržiška 
“Lietuvių tautos kelias” 
11953), K. Bielinis “Dieno- 
jant” (1958), “Penktieji me
tai” (1959), R. Skipitis “Ne
priklausomą Lietuvą sta
tant** (1961), L. Sabaliūnas 
“Lithuania in Crisis. Natio
nalism to Communism, 1939- 
1940” (1972) ir kitos, o taip 
pat J. Jakšto, V. Trumpos, 
K. Škirpos, V. Vardžio, V. 
Rastenio, A. Valucko, J.

Kardelio, M. Krupavičiaus, 
A. Kučio ir kitų pokario 
emigrantų istorikų bei publi
cistu istorijos temoms raštai. 
Žinoma, autoriams dar nebu
vo įmanoma išnagrinėti visus 
pasirinktomis temomis šalti
nius, nes jie dar nepakanka
mai surinkti Lietuvoje, ta
čiau pagrindiniai raštai ir 
darbai yra gerai išstudijuoti 
ir kvalifikuotai išnagrinėja
mi. Gal viena kita knyga 
būtų ir prisidėjusi atskiromis 
detalėmis prie pasirinktų te
mų nagrinėjimo (pav., man 
atrodo, jog čia būtų galėję 
tikti M. Vaitkaus prisimini
mai, kai kurios lituanistinių 
darbų knygos), laukia Lietu
vos istorikų analizės, man 
rodosi, ypač aktyviai ir įžū
liai dabartinių klerikalų at
liekamas mūsų tautos istori
jos falsifikavimas ir t. t., 
tačiau tai praktiškai esmės 
nekeistų.

Straipsnių autoriai nesiri
boja vien po II pasaulinio 
karo svetur išleistais ir iš
spausdintais lietuvių emi
grantų darbais, bet siekia 
atskleisti iš jų “ištakas”. O 
reikalas tas, kad atsidūrę 
svetur lietuvių istorikai, mė
ginantys aptarti Lietuvos 
praeitį, nedaug ką naujo te
turėjo pasakyti, o tęsė tas 
koncepcijas, naudojo tuos 
pačius faktus, kurie jau bu
vo žinomi iki 1940 m., tik 
pačius savo raštus pagrindė 
aiškesne kryptinga antitary- 
biškumo tendencija. Tad, ra
šydami apie agrarinius san
tykius Lietuvoje, apie spau
dos draudimą ir kt., tie 
autoriai kartoja žinomus šal
tinius, nepajėgia pateikti ko 
nors naujo. Pavyzdžiui, kaip 
rašo L. Mulevičius, “Šiuolai
kinių buržuazinių istorikų 
emigrantų darbai yra kompi
liaciniai, nepraturtinti pačiu 
autorių atliktais tyrinėji
mais, nesiremiama pirmi
niais šaltiniais” (30 psl.). 
Taip atsitiko ne tik su dar
bais apie baudžiavos panaiki
nimą Lietuvoje ir apskritai 
agrarinių santykių vystymą
si, bet ir su tokios populia
rios temos, kaip spaudos 
draudimas, aptarimais. V. 
Merkys pateikia daug pavyz
džių, kaip išeivijos istorikų 
žinios yra gerokai atsiliku
sios, kaip šaltinių trūkumas 
yra kliūtis istoriografijai plė
totis. Tai pripažįsta ir išeivi
jos autoriai. Todėl tikrai ori
ginalių, naujų istorijos darbų 
išeivijoje nėra: išimtį sudaro 
galbūt V. Trumpos veikalas, 
Napoleonas. Baltija. Ameri
ka (Istorinės sintezės bandy
mas)”, išleistas 1973 m. Či
kagoje, tačiau, gaila, nesusi
laukęs iki šiol atskiro dėme
sio Lietuvoje (šia prasme 
“laimingesni” šio įdomaus is
toriko publicistiniai raštai, 
pasižymintys aktualumu ir 
savarankiškumu).

Tuo tarpu Lietuvos istori
kai aptaria savo temas pasi
remdami naujai surasta, 
emigrantų, o tuo pačiu ir 
prieškarinių autorių nepasie
kiama dokumentine medžia
ga. Taip yra su spaudos 
draudimo, socialdemokratų 
spaudos, Lietuvos ir Lenki
jos santykių bei kitomis pro
blemomis. Todėl Lietuvos is
torikai, kritikuodami antita
rybinių išeivijos autorių isto
rijos darbus, turi ir papildo
mų šaltinių, ir drauge patei
kia pačias temas plačiau, 
atskleidžia tarybinių moksli
ninkų požiūrį į tuos ar kitus 
istorijos įvykius. Pavyzdžiui, 
atrodo, labai populiari ir aiš
ki yra Lietuvos ir Lenkijos 
santykių 1918-1940 m. tema, 
o Regina Žepkaitė, išleidusi 
labai įdomią ir turtingą kny
gą šiuo klausimu (“Diploma
tija imperializmo tarnyboje”, 

1980 m.), savo straipsnyje 
“Emigracinė istorinė litera
tūra apie Lietuvos ir Lenki
jos santykius” rašoma, kad: 
“Iš esmės nuo buržuazijos 
valdymo metų istorinės lite
ratūros nesiskiria lietuvių 
emigrantų, pasitraukusių iš 
Lietuvos Antrojo pasaulinio 
karo metais, literatūra ir 
atsiminimai. Joje operuoja- 
nai netikslūs, pateikiami ten
dencingai” (115 psl.) R. Žep
kaitė mūsų minimame 
straipsnių rinkinyje pateikia 
platų ir naujais dokumentais 
paremtą dyiejų kaimyninių 
valstybių santykių vaizdą. 
Pav., archyviniai dokumen
tai rodo, kad, skirtingai nuo 
buržuazinės istoriografijos 
aiškinimų, Lenkijos milita- 
ristų planai Vilniaus atžvil
giu 1920 m. buvo žinomi 
Lietuvos vadovams ir kad L. 
Želigovskio avantiūra jiems 
nebuvo netikėta, kad fašisti
nė Lietuvos valdžia, viešai 
kalbėdama apie santykių su 
Lenkija negalimumą, kol pa
grobtas Vilnius, visą laiką 
siekė sandėrio su Lenkijos 
valdančiaisiais sluoksniais, 
siuntė į Varšuvą slaptus pa
siuntinius ir t. t.

Tokie dalykai Lietuvos is
torikų paruoštą knygą, ku
rioje kritikuojama išeivijos 
istoriografija, daro dar įdo
mesnę, pozityvia.

Lietuvos mokslininkai pa
rodo, jog išeivių autoriai, 
rašantys istorijos temomis, 
šaltinių stoką “kompensuoja” 
keliais būdais.

Viena, jie klastoja atskirus 
įvykius, reiškinius, faktus, 
prasilenkia su istorine tiesa. 
Taip atsitinka beveik kiek
vienoje straipsnių rinkinyje 
aptariamoje temoje. Tokių 
dalykų yra, pavyzdžiui, ir 
memuarinėje socialdemokra
tų liaudininkų literatūroje.

Antra, išeivijos istorikai 
priversti naudotis tarybiniais 
šaltiniais ir, norėdami išlikti 
bent kiek objektyvesni, pa
tenka į neišvengiamą tarybi
nių istorikų darbų įtaką. L. 
Mulevičius ir kiti konkrečiai 
parodo, kaip “Naujausią emi
grantų literatūrą yra šiek 
tiek paveikusi tarybinė isto
riografija”, pažymi, kad, pa
vyzdžiui, “dar didesnę įtaką” 
tarybinė istoriografija yra 
padariusi P. Čepėnui ir t. t. 
Žinoma, faktus naudoja tary
binius, bet išvadas daro tie 
išeivių autoriai tendencin
gas, nesutariančias su fak
tais. Taigi šioje, ypač stiprų 
ideologinį pobūdį turinčioje, 
mokslo srityje išeivijos auto
riai priversti neišvengiamai 
pripažinti Tarybų Lietuvos 
mokslininkų autoritetą ir pir
mumą išeivių istoriografijoje 
vyksta, tegul ir vingiuotas, 
prieštaringas, atkakliai besi
priešinantis, procesas kaip ir 
kitose kultūros srityse, kai 
tarybinė knyga tampa pa
grindine išeivių namų biblio
tekose, kai tarybinė estrada 
skamba išeivių koncertų pro
gramose, kai Lietuvoje su- 
sceninti liaudies šokiai įsigali 
išeivių šokių šventėse ir t. t. 
ir t. t.

Lietuvos mokslininkai, išė
ję į atvirą ir viešą polemiką 
su antitarybinės išeivijos is
toriografija, filosofija ir kt., 
prisideda prie to proceso 
gilinimo ir spartinimo, kai 
tarybinė kultūra, pikčiausiai 
priešinantis reakcijai ir klas
tojant santykių su Lietuva 
temą, vis tiek vis labiau 
įtakoja kultūrinį ir dvasinį 
įvairių išeivijos sluoksnių gy
venimą. Bus daugiau

Remkite 
Laikraštį 
'LAISVE"

Darius Lukoševičius su motina Banga “Laisvės” salėje 1975 
metais.
Mieli laisviečiai, aš nežinau, 
ar jūs mane dar pamenate, 
bet aš tikrai neužmiršau jū
sų. Tam padeda ir tai, kad 
tėvai ir Lietuvoje gauna 
“Laisvę”. Iš jos, o taip pat ir 
žmonių, kurie lankosi pas 
mus, žinome, kaip jūs gyvuo
jate. Nuotraukose vis matau 
gerbiamų Bimbų, Ievos Mi- 
zarienės, Ventų veidus, Jūsų 
parengimų aprašymus.

Primenu, kad ir man juose 
tekdavo dalyvauti, ir tai te
bėra vienas stipriausių įspū
džių iš metų, pragyventų 
Niujorke. Per tuos trejis me
tus pajutau didelę pagarbą 
jums dėl jūsų kovos už Lie
tuvos garbę, lietuvišką žodį 
ir spaudą.

Teisybę sakant, jums ruo
šiausi jau seniai parašyti, bet 
norint tą padaryti, reikėjo 
geriau apsiprasti Lietuvoje, 
įsitraukti į gyvenimą, nuo 
kurio buvau atitrūkęs.

Mokausi Salomėjos Neries 
vardu pavadintoje vidurinėje 
mokykloje. Ji pastatyta Vil
niaus senamiestyje, netoli 
valstybinio Universiteto. Tai 
pokario metų pastatas su 
dideliu moderniu priestatu iŠ 
Trakų gatvės pusės. Salia 
stovi paminklas Salomėjai 
Neriai prie jo kasmet vyksta 
poezijos pavasario renginiai. 
Renginiuose prie paminklo 
visada dalyvauja mūsų mo
kyklos mokiniai. Jie skaito 
eiles, ruošia montažus. Ne
žiūrint to, kad mokykla susi
kūrė palyginti neseniai, ji 
turi geras tradicijas, kurio
mis mes didžiuojamės. Kiek
vienais metais vyksta dekla
matorių konkursas, skirtas 
S. Neries gimimo metinėms, 
skaitomos jos ir kitų mėgia
miausių poetų eilės.

Mūsų mokykloje sustiprin
tai dėstoma anglų kalba. 
Pavyzdžiui, vienuoliktoje 
klasėje net keturis dalykus 
mokomės angliškai, tame 
tarpe ir amerįkiečių literatū
rą.

Visą šitą aš sužinojau žy
miai vėliau, o pirmomis 
mokslo dienomis man viskas 
buvo nauja: nauji mokytojai, 
nauji mokiniai, pati mokykla 
(anksčiau aš mokiausi Vil
niaus septintoje vidurinėje).

Nežinau, kas labiau padė
jo: ar mano įgimtas polinkis 
bendrauti su žmonėmis, ar 
klasės draugų pagalba, bet 
pirmos dienos prabėgo links
mai, nesukeldamos proble
mų.

Daug padėjo ir mokytojų 
dėmesys — juk teko mokytis 
visai naujų dalykų.

Dirbti reikėjo labai daug. 
Vyresnėse klasėse informaci
jos kiekis yra tikrai didelis. 
Tarybinio moksleivio taisyk
lėse parašyta: pagrindinė pa
reiga yra mokslas. Norint 
gerai pasiruošti darbui reikia 
labai daug žinių. Mokykla 
mums padeda surasti save, 
pasirinkti specialybę. Visa 
tai priklauso nuo mokytojų, 
o jie mūsų mokykloje tikrai 
geri.

Mokyklos direktorius mo
kytojas V. Kulvietis labai 
populiarus mokinių tarpe, jis 
visada ramiai pasikalba, bet 
kokioje situacijoje stengiasi 
mus suprasti. Mūsų mokyk- 

, loję dirba daug mokytojų su 
dideliu stažu tai: Sauliavičie- 
nė (respublikos nusipelniusi 

mokytoja), Venslovič (auklė
toja), Paberžytė, Stankutė, 
Purienė ir kiti. Jie ne tik 
/gerai dėsto dalykus, bet kar
tu ir moka dirbti su vaikais.

Šiemet vienas įdomiausių 
dalykų yra anglų “technical 
translation”. Per šias pamo
kas mes verčiame iš anglų 
kalbos įvairius mokslinius 
techninius tekstus, patentus 
išradimų aprašymus. Nuo 
naujų metų pradėsime naują 
dalyką astronomiją, kuris ža
da būti labai įdomus.

Bet mokslas, aišku, dar ne 
viskas. Po pamokų, padarius 
namų darbus, dar lieka daug 
laisvo laiko, o jį galima 
praleisti labai įvairiai. Vie
nas mano mėgstamiausių už
siėmimų knygų skaitymas. 
Gan dažnai su draugais eina
me į kiną, teatrą, lankome 
įvairius koncertus. Be to, 
kiekvieną šeštadienį mokyk
loje vyksta šokiai, diskote
kos. Visus juos organizuoja 
ir ruošia patys mokiniai. Aš 
irgi nemažai prisidedu, nes 
turiu daug plokštelių ir įra
šų. Kartais per atostogas 
mokiniai važiuoja į ekskursi
jas tiek po Lietuvą, tiek po 
kitas respublikas. Tai būna 
labai' linksmos išvykos, jų 
metu stiprėja mūsų draugys
tė ... Aš dar mokausi vie
nuoliktoje klasėje, taigi, šie 
metai yra jau paskutiniai 
mokykloje. Pavasarį, po pa
skutinio skambučio, mes vi
siems laikams paliksime mo
kyklos suolus ir daugelio 
keliai išsiskirs.

Taigi, mano gyvenimas da
bar gerokai pasikeitęs, bet 
aš niekada neužmiršiu metų, 
praleistų bendraujant su ju
mis. Daug ko išmokau iš 
jūsų, tame tarpe—dar labiau 
mylėti savo Tėvynę.

Leiskit palinkėti jums sėk
mės, ir, svarbiausia, kai bū
sit Lietuvoje lankytis pas 
mus. Tikiuosi, kad pavasarį, 
kai sueis aštuoniolika metų, 
jau gausiu “driver’s License” 
ir tikrai su dideliu malonumu 
pavažinėsime po Vilnių, apy
linkes.

Tad — so long.
Darius Lukoševičius

Vilnius,
1980 m. gruodžio 15 d.

Tėvynė
Kur Nemunas

vandenis gena, 
Kur puošiasi sodai baltai, 
Tėvai mūs nuo amžių gyveno 
Ir dainos skambėjo linksmai.

Ten žirgus broleliai balnojo, 
Kai audros dundėjo krašte, 
Jie vargą kardu sukapojo 
Tikėdami laime šviesia.

Ten sesės po darbo 
darželiuos

Rūtelėm dabinas kasas 
Ir dairos į dulkantį kelią— 
Gal mylimą akys atras.

Ten kalvos pušynais žaliuoja, 
Ten kloniai pakvipę žiedais, 
Ten mūsų tėvynė brangioji 
Dabinasi rūbais naujais.

Tėvai ten nuo amžių gyveno, 
Kovų ten senųjų aidai, 
Kur Nemunas

vandenis gena, 
Kur puošiasi sodai baltai.

Kęstutis Balčiūnas

AUKŠTAS VALSTYBINIS 
APDOVANOJIMAS

Už nuopelnus Tarybų val
stybei ir ryšium su gimimo 
šešiasdešimtosiomis meti
nėmis Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė ap
dovanota Tautų Draugystės 
ordinu. Lietuvos KP Centro 
Komitetas, LTSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
ir LTSR Ministrų Taryba 
nuoširdžiai pasveikino drau
gę Diržinskaitę garbingo ju
biliejaus ir aukšto valstybi
nio apdovanojimo proga ir 
palinkėjo geros sveikatos, 
daug laimės, tolesnės sėk
mės dirbant didžiosios Socia
listinės Tėvynės labui.

TARYBŲ LIETUVOS 
RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 14-15 dienomis Vil
niuje įvyko Lietuvos TSR 
rašytojų sąjungos septintasis 
suvažiavimas. Jame dalyva
vo Lietuvos Komunistų Par
tijos ir respublikos vyriausy
bės vadovai, kūrybinių są
jungų, leidyklų, spaudos or
ganų vadovai, svečiai iš 
Maskvos, sąjunginių respu
blikų, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos.

Suvažiavimą įžanginiu žo
džiu pradėjo Lietuvių liau
dies poetas Justinas Marcin
kevičius. Ataskaitinį prane
šimą padarė Lietuvos TSR 
rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas Alfonsas Maldo
nis. Rašytojų sąjungos orga
nizacinę veiklą apžvelgė są
jungos valdybos sekretorius 
Algirdas Pocius.

Savo suvažiavimą respubli
kos rašytojų kūrybinė orga
nizacija sutiko turėdama 191 
narį. Per penkerius metus, 
praėjusius po šeštojo suva
žiavimo, į sąjungą priimti 24 
nauji rašytojai.

o o o

Per ataskaitinį laikotarpį 
Tarybų Lietuvos skaitytojai 
susilaukė beveik 500 naujų 
knygų. Buvo išleista daugiau 
kaip 30 naujų romanų, kelios 
dešimtys novelių, apsakymų 
rinkinių, poezijos rinktinių. 
Vaisingi praėję penkeri me
tai buvo Lietuvių dramatur
gijos, memuarinės ir vaikų 
literatūros kūrėjams. Išleista 
taip pat daugiau kaip 60 
literatūros mokslo ir kritikos 
veikalų. “Vagos” leidykla per 
šį laikotarpį išleido 1,385 
grožinės literatūros knygas 
bendru daugiau kaip 34 mili
jonų egzempliorių tiražu.

Rašytojų sąjungos valdyba 
didelį dėmesį skyrė jaunųjų 
rašytojų ugdymui. Per ata
skaitinį laikotarpį išleistos 58 
jaunųjų knygos.

Pranešėjas plačiai kalbėjo 
apie internacionalinius lietu
vių literatūros ryšius. Vien 
centrinės leidyklos Maskvoje 
pastaraisiais metais išleido 
daugiau kaip 60 lietuvių ra
šytojų knygų. Gražiai ir nuo
sekliai lietuvių literatūrą 
propaguoja Vokietijos Demo
kratinės Respublikos, Čeko
slovakijos, Bulgarijos ir Ven
grijos leidyklos.

Suvažiavime kalbą pasakė 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius Lionginas Še
petys.

Lietuvos TSR rašytojų są
jungos valdybos pirmininku 
išrinktas Alfonsas Maldonis, 
pirmininko pavaduotojais — 
Algirdas Pocius ir Algiman
tas Zurba.

Ruoškimės “Laisvės”II

70 m. sukakties II mėjimuiII

DAILĖS PARODA — 
PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvos TSR Dailės mu-

ublikinė dailės
TSKP dvide- 
suvažiavimui

ziejaus centrir iuose rūmuose 
atidaryta resp 
paroda, skirta 
šimt šeštajai!
ir Lietuvos KP aštuoniolikta
jam suvažiavimui. Joje eks
ponuojama da) 
šimtai teminių

ugiau kaip du 
kūrinių.

Dominuojančią vietą paro
doje užima tapyba. Čia eks
ponuojami plačiai pripažinti 
teminiai pavei)kslai, kaip Sa
vicko “Revoliucinis Vilnius”,
Džiaukšto “Sėja”, Veivery- 
tės “Merginos iš Drevarnos”, 
Gečo “Kolūkiniame turguje”,
Gudaičio “Ciplįjausko sukurti 
darbo žmonių portretai”, 
Švažo kompozicijos industri
nėmis temomis. Skulptūrai 
atstovauja Mikėno “Pirmo
sios kregždės”, Kedainio 
“Arkliaganis”, grafikai — 
Krasausko graviūrų ciklas 
“Amžinai gyvi”. Gausi politi
nių plakatų kolekcija.

Patys naujausi respublikos 
dailininkų darbai išsiųsti į 
Maskvą sąjunginei parodai 
“Mes kuriame komunizmą”.

RINGAUDAS 
BRONISLAVAS 
SONGAILA-LTSR 
MINISTRŲ TARYBOS 
PIRMININKAS

Bronislavas Songaila
Lietuvos TSR Aukščiausio

sios Tarybos prezidiumo įsa
ku Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininku paskir
tas Ringaudas Bronislavas 
Songaila.

Draugas Ringaudas Broni
slavas Songaila gimė 1929 
metais darbininkų šeimoje, 
lietuvis, TSKP narys nuo 
1953 metų, baigė Lietuvos 
Veterinarijos Akademiją. 
Dirbo Lietuvos Veterinarijos 
Akademijos partinio biuro 
sekretoriumi, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos reikalų 
valdybos žemės ūkio sky
riaus vedėju, respublikos že
mės ūkio ministro pavaduo
toju, Lietuvos TSR ministrų 
tarybos pirmininko pavaduo
toju, po to pirmuoju pava
duotoju. Nuo 1962 metų dir
bo Lietuvos KP Centro Ko
miteto sekretoriumi.

Draugas Songaila yra Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
biuro narys, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo įsa
ku Juozas Maniušis atleistas 
iš Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pareigų 
ryšium su išėjimu į pensi
ją. — V. Petkevičienė
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Tarybų Lietuvos naujienos
[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUS]

Kolektyvo branduolys
Naujosios Akmenės ce- 

mentininkai jau prieš metus 
įvykdė dešimtojo penkmečio 
(19754980 m.) darbo našumo 
didinimo užduotį. Sąjungi
niame savo šakos darbuotojų 
socialistiniame lenktyniavi
me jie šį penkmetį 17 kartų 
pasiekė geriausius metų ket
virčio rodiklius.

Našiems penkmečio dar
bams kolektyvą telkia komu
nistai, pažymi Akmenės 
“Vienybė”. Iš pusketvirto 
šimto partijos narių ir kandi
datų 330—komunistinio dar
bo spartuoliai. Sukamosios 
krosnies mašinistas S. Venc
kus—TSRS valstybinės, o 
meistras J. Šutovas—Lenino 
komjaunimo premijos laurea
tai. Už šaunų darbą ir akty
vią visuomeninę veiklą dau
giau kaip du šimtai partinės 
organizacijos narių apdova
noti TSRS ordinais ir meda
liais. Septyniems suteikti 
respublikos nusipelniusių in
žinierių, ekonomistų bei pra
monės darbuotojų garbės 
vardai. Per šį penkmetį įmo
nės partinę organizaciją pa
pildė daugiau kaip pusė šim
to geriausių darbininkų, in
žinierių ir technikų.

Mažinamas rankų darbas
Maždaug penktadaliu padi

dėjo darbų mechanizavimas 
šio penkmečio metais “Balti

jos” laivų statykloje. “Tary
binė Klaipėda” nurodo, kad 
čia yra labai svarus išradėjų 
ir racionalizatorių įnašas. 
Realizavus jų pasiūlymus, 
nuo rankų darbo išlaisvinta 
120 žmonių, o beveik 600 
kolektyvo narių palengvėjo 
darbas.

Tik šiais metais geriausi 
laivų statytojų sumanymai 
TSRS liaudies ūkio pasieki
mų parodoje apdovanoti 
dviem aukso ir vienu sidabro | 
medaliu. Pritaikydamas 
mokslo pasiekimus, naują 
techniką, mažindamas rankų 
darbą, “Baltijos” kolektyvas 
pernai užėmė pirmąją vietą 
šakoje, jam įteiktas sąjungi
nis garbės raštas.

Susivienijimas 
specializuoja gamybą

Keturi fabrikai, kuriuos 
perėmė “Litekso” vilnos ga
mybinis susivienijimas, turė
jo daug paralelių gamybos 
šakų. Šio penkmečio metais 
“Spartuolio” fabrikas buvo 
paverstas specializuota ver
pimo, o “Liteksas”—audimo 
įmonėmis. Pertvarkyta ir 
modernizuota gamyba taip 
pat Kalvarijos “Orijos” ver
pimo bei Kapsuko “Šešupės” 
audimo fabrikuose. Visa tai 
padėjo padidinti metinę susi
vienijimo produkciją daugiau 
kaip 35 milijonais rublių.

Gamybos specializavimas

ir koncentravimas, primena 
“Kauno tiesa”, taip pat iš
laisvino nemažai patalpų. Vi
sose susivienijimo įmonėse 
įrengtos naujos valgyklos, 
bufetai, rūbinės ir kitos bui
tinės patalpos.

Pagaminta Šiauliuose
Sąjunginės meno tarybos 

pasiūlymu daugelio Tarybų 
šalies galanterijos įmonių 
specialistai atvyksta į Šiau
lius susipažinti su kai kurių 
dirbinių gamyba, rašo “Rau
donoji vėliava”. Šiaulių odos 
galanterijos fabrikas, šiomis 
dienomis pažymėjęs savo 
įkūrimo 20-metį, apdovano
tas TSRS LŪPP ir tarptauti- 
,nės parodos Čekoslovakijoje 
diplomais, jam suteiktas 
aukštos gamybos kultūros 
įmonės vardas. Už dailius 
suvenyrus žaidynių daly
viams ir svečiams kolektyvui 
įteikta Olimpiados-80 organi
zacinio komiteto atminimo 
gairelė.

Šiaulių galanterininkai šį 
penkmetį toliau specializavo
si gaminti vaikiško asorti
mento prekes, jų lyginamąjį 
svorį bendrojoje produkcijo
je padidino daugiau kaip dvi
gubai. Prekinė produkcija 
išaugo pusantro karto, visas 
gamybos prieaugis gautas 
padidinus darbo našumą.

Prie komplekso — 
Alytiškiai namai

“Už taiką” kolūkio gyven
vietėje, informuoja Mažeikių 
“Pergalės vėliava”, statomas 
alytiškių surenkamųjų namų

I kvartalas Bugenių tarpūki- 
nės gyvulininkystės įmonės 
darbuotojams. Pastatyti pir
mieji šeši namai—trijų bei 
penkių kambarių, o iki metų 
pabaigos bus užbaigti dar 
keturi. Iš viso čia įmonės 
darbuotojams numatyta pa
statyti per trisdešimt namų.

Mažeikių tarpkolūkinės 
statybos organizacijos meis
trai glaudžiai bendradarbiau
ja su alytiškiais surenkamųjų 
namų montuotojais. Jie laiku 
išlieja pamatus, pralenkdami 
planinius grafikus stato gy
ventojams ūkinius pastatus, 
rūpestingai tvarko statybų 
teritoriją.

Komplekso įkurtuvės
Šilalės rajone statybininkai 

atidavė naudoti pirmąją Vir- 
gininkų tarpūkinės gyvuli
ninkystės įmonės dalį. Pasie
kusi projektinį galingumą, ji 
per metus realizuos 12 tūks
tančių bekonų.

Šilalės “Artojas” rašo, kad 
ateinančiais metais iš Virgi- 
ninkų pradės riedėti bando- 
vežiai su nupenėtais beko
nais. Po keleto mėnesių sta
tybininkai žada užbaigti visą 
statybą.

Visam susivienijimui
Joniškio rajono K. Požėlos 

kolūkyje dažnai galima pa
matyti automašinas iš kai
myninių ūkių. Čia įrengto 
kombinuotųjų pašarų cecho 
paslaugomis naudojasi Min- 
daugių ir Lazdyniškių tarybi
niai ūkiai, “Didvyrio”, “Čia

pajevo”, “Tarybinio artojo” 
ir “Spartuolio” kolūkiai.

Panašus cechas šiuo metu 
statomas “Pergalės” kolūky
je. Jis aptarnaus Skaistgirio 
tarpūkinį susivienijimą. Ra
jone ruošiamasi statyti dar 
du kombinuotųjų pašarų ce
chus.

Susivienijimuose, pažymi 
“Tarybinis balsas”, koope
ruojami ir kiti svarbūs dar
bai. Mičiurino, Kapsuko, Ba
riūnų ir Čiapajevo kolūkių 
žolės miltų agregatai aptar
nauja visus Kepalių, Joniškic. 
ir Kriukų susivienijimų 
ūkius.

Iš Kepalių kolūkyje įreng
tos aikštelės šiemet kilo že
mės ūkio aviacijos lėktuvai 
tręšti keletos ūkių laukų. 
Panaši aikštelė su 3500 tonų 
talpos trąšų sandėliu baigia
ma įrengti Vilkijos kolūkyje. 
Artimiausiais metais planuo
jama įruošti lėktuvų pakili- 
mo-nusileidimo aikšteles su 
kieta danga kiekviename tar- 
pūkiniame susivienijime.

Parinko A. Petrauskas 
•

Kosmines stotys po nuosė
dinių uolienų storyme suge- 
bėio (žvelgti žemes plutos 
(trūkius ir lūžius, kurių dau
gelio mokslininkai nežinojo. 
Remdamiesi iš orbitų gauto
siomis fotonuotraukomis, ke
leto Leningrado mokslinių 
centrų specialistai sudarė 
TSRS ir gretimų šalių teritori
jų lūžių žetnėlapj. Žemėlapis, 
neturintis analogų pasaulinė
je kartograf ijoje, suteiks ne- 
•paprastai didelę pagalbų 
geologams, ieškantiems nau
dingųjų iškasenų, labai pra
vers ir kitų sričių spec1 ai is- 
tams.

proga jis TSRS 
įsaku apdovanotas

gametą ir vaisingą

Pats ; u- *k i ilgiausias noras 
— tai noras patikti visiems.

Gėtė

Kas negerbia savęs, tas ne
laimingas. kas per daug pa
tenkintas savimi, tas — kvai
las.

G. Mopasanas

Vihcas Giedra

Pusiau, juokais
Neišmanau, iš kur tokia mada — 
vos tik suėjus, skųstis sveikata.

Skvere, pašte, valgykloje, pirty — 
visur ligas linksniuojant

išgirsti.

ZmoneHai, orūs lyg kokie
gaidžiai, 

opa, infarktu skundžias išdidžiai.

Gripu, gumbu, trūkiu ir net sloga. 
Tik nesiskundžia išminties stoka.

Sakytum, būtų išminties stoka
kur kas menkesnis daiKias nei

sloga_

O aš seniai šį trūkumą jaučiu, 
dažnai dėl jo ir graužiuos, ir 

kenčiu.

Todėl, pridėjęs ranką prie širdies, 
tariau: „Man stinga, vyrai, 

išminties!“

Ir išgirdau: „Ko čia kreti juokus? 
Kiti apskelbia tokius dalykus.“

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirm|ninkul Juozui Ma« 
niušiui sukako 70 metų. Už nuopelnui Komunistų parti* 
jai ir Tarybų valstybei bei sukakties 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Lenino ordinu.

„Su pasitenkinimu pažymime Jūsų 1
valstybiną bei visuomeninę veiklą, nuopelnus atkuriant 
ir vystant Tarybų Lietuvos ekonomiką, mokslą ir kul
tūrą, stiprinant brolišką tarybinių tautų draugystę, tel
kiant respublikos darbo žmones partijos iškeltiems užda
viniams įgyvendinti, — sakoma Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Min 
kinime Juozui Manlušlui septyniasdeši 
tintų ir aukšto Tėvynės apdovanojimo 
širdies linkime 
geros sveikatos, 
mės sprendžiant 
mo uždavinius“.

strų Tarybos švel
niųjų gimimo me- 
proga. — IŠ visos

Jums, brangus draugę Juozai ManiuM, 
ilgų gyvenimo metų, 
didingus komunlstinėk viuomenės kūrl-

visokeriopos sėk-

Tarybų Lietuvoje nedaug šeimų, kurios 
neturėtų giminių užsienyje — išeivijoje. 
Atvykusius j svečius tautiečius, švytėda- 
ml nuoširdumu ir šypsenomis, sutinka ir 
palydi ištisi būriai — po keliolika gimi
naičių. O svečiai, ypač vyresnieji, susiti
kimo ar palydų sujaudinti, braukia ištryš
kusią ašarų...

Su dauguma atvykusių iš užsienio tau
tiečių man tenka kalbėtis, išklausyti jų pa
geidavimus, sužinoti, kas juos domina 
viešnagės melu Tarybų Lietuvoje. Iš karto 
jaučiasi poreikių ir norų skirtumas tarp 
vyresniosios ir jaunesniosios išeivijos kar
tų. Vyresniosios kartos išeiviai j savo tė
vynę važiuoja ne poilsiauti, bet vedami 
ilgesio gimtajam kraštui. Jie svajoja ap
lankyti gimtąsias vietas, parymoti prie 
tėvų kapo, aplankyti gimines, pažiūrėti, 
kaip šie gyvena, kaip tvarkosi. Nustebę 
ir susižavėję jie žiūri J pasikeitusj gimtą
jį kraštą, lygina dabartinį gyvenimų tėvy
nėje, jos miestų Ir kaimų vaizdus su tuo, 
ką paliko prieš daugel j metų. Tėvynėje 
juos viskas stebina ir džiugina. Stebisi net 
tie, kurie Ilgus metus gyvendami Išeivijo
je, dėl įvairių priežasčių kaupė neapykan
tą Tarybų valdžiai Lietuvoje.

Jaunesnioji išeivijos karta — tai tautie
čiai, gimę svetur arba dar maži tėvų iš
vežti ii gimtojo krašto. Jie išaugo sve
timuose kraštuose, ten baigė mokslus, 
išsikovojo vietų sudėtingoje kapitalistinė
je visuomenėje. Šie tautiečiai - važiuoja 
į Tarybų Lietuvę ne kaip į gimtąjį kraštų, 
o kaip į tėvų bei senelių gimtųjų žemę. 
Juos d mina ne tiek tėvų gimtosios vie
tos, kiek iŠ senelių bei tėvų pasakojimų 
girdėta Lietuva, jos įžymios vietos: Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Druskininkai, garsioji Pa
langa, Lietuvos vartai į pasaulį — Klai
pėda ir žavioji Neringa. Jie nori pama
tyti Čiurlionio galeriją, Rumšiškių buities 
muziejų ir kitas Lietuvos įžymybes, Lietu
vos laukų ir girių grožį, na, ir galiausiai 
— susitikti su giminaičiais, kurių niekada 
nėra matę. Gyvenimų Tarybų Lietuvoje 
jie lygina ne su jos praeitimi, o su savo 
gyvenimo būdu ir lygiu ten, kur jie 
išaugo ir dabar gyvena. Išeivijos jaunes
nioji karta niekada nematė senosios eko
nomiškai atsilikusios Lietuvos, nematė ka-

PRANAS PETRONIS — PLAČIAI ŽINOMAS 
VISUOMENES IR KULTŪROS VEIKĖJAS, 
MŪSŲ ŽURNALO AUTORIUS NUO 1964 
M. UŽ STRAIPSNIUS KARINE-PATRIOTINE 
TEMATIKA 1974 M. JAM BUVO PASKIR
TA ŽURNALO PREMIJA. ŠIRDINGAI SVEI
KINAME NUOŠIRDŲ REDAKCIJOS TALKI
NINKĄ, RESPUBLIKOS NUSIPELNIUSI KUL
TŪROS VEIKĖJĄ, DIMISIJOS GENEROLĄ 
MAJORĄ PRANĄ PETRONJ JO 70-MEClO 
PROGA. LINKIME ILGAI IR VAISINGAI 
DARBUOTIS MŪSŲ KULTŪROS BARUOSE.

PRANAS PETRONIS 
„Tėviškės“ draugijos pirmininkas

[Iš “Mokslas ir gyvenimas”]

ro ir vokiškųjų fašistų nuniokoto savo tė
vų krašto.

...Kiekgi lietuvių gyvena svetur} Skai
čiuojama, kad išeivijoje gyvena apie 800 
tūks-. lietuvių. Tačiau šis skaičius nėra tiks
lus. Vieni šaltiniai tvirtina, kad užsienyje 
gyvena apie 1,5 mln. lietuvių, kiti — kad 
mažiau. Taip yra todėl, kad niekas tiksliai 
neregistravo, kiek, kada į kurių šalį iš
vyko ir atvyko mūsų tautiečių. Masinė 
lietuvių emigracija prasidėjo XIX ų. sep
tintajame dešimtmetyje pirmiausia į JAV 
ir Škotiją, vėliau Ir į Pietų Amerikos vals
tybes bei Kanadą. Todėl ar reikia stebė
tis, jeigu prieš 80—100 metų išvykusių iš 
Lietuvos tautiečių anūkai ir proanūkiai 
šiandien nebemoka lietuviškai, nors dau
gelis iki šiol dar laiko save lietuviais.

Lietuviškos išeivijos istorijoje išsiskiria 
trys, ypač gausios emigracijos iš Lietuvos 
bangos. Pirmoji banga prasidėjo 1867— 
68 m. ir vyko iki Pirmojo pasaulinio karo. 
Jų pagimdė skurdas Lietuvos kaime, ne
darbas ir carinės Rusijos nacionalinių ma
žumų engimo politika. Pramonė Lietuvoje 
tada buvo menka ir beveik visiškų! nesi
vystė, todėl negalėjo gyventojų aprūpin
ti darbu. Išaugusi Lietuvos kaimo varguo
menė, negalėdama rasti darbo nei kaime, 
nei mieste, buvo priversta ieškoti jo už
sienyje, emigracijoje, žinia, kad JAV 
geras darbo užmokestis, plito Liętuvoje, 
ir žmonės veržėsi į tų šalį ieškodami lai
mės. Kartu su darbo žmonėmis į JAV nuo 
carinio režimo persekiojimų bėgo lietuvių 
nacionalinio išsivadavimo veikėjai, revoliu
cinės darbo žmonių kovos Rusijoję daly
viai ir jaunimas, nenorėjęs tarnauti caro 
kariuomenėje. Prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rų išeivių iš Lietuvos JAV buvo priskaičiuo
jama iki 250 tūkstančių.

Antroji masinės emigracijos banga iš 
Lietuvos plūdo 1926—1936 metais. Tada 
į Argentinų, Braziliją, Urugvajų ir Kanadų 
išvyko apie 100 tūkst. lietuvių. Tos emi
gracinės bangos priežastis buvo nedar
bas buržuazinėje Lietuvoje. Pramonė ir 
Žemės ūkis vystėsi labai lėtai ir nepajėgė 
aprūpinti darbu natūralaus gyventojų prie
augio. Nuskurdę mažažemiai ir net vidu
tinių ūkių valstiečiai, negalėdami išmaitin
ti Ir aprūpinti šeimos, siuntė sūnus ir 
dukteris ieškoti darbo ir duonos j sve
timus kraštus. Buržuazinė valdžia, norėda
ma atsikratyti ,,nepatikima" bedarbių ar
mija, skatino emigracijų. Svetimose ša
lyse, ypač Pietų Amerikos valstybėse, 
lietuviai išeiviai pateko į plantatorių ran
kas ir faktiškai tapo vergais. Daug žuvo 
nuo nepakeliamo darbo neįprastose kli
matinėse sąlygose.

Ir pirmąją, ir antrųjų lietuviškos išeivi
jos bangų daugiausia sudarė mažai išsila
vinę religingi valstiečiai, turintys palyginti 
menkų nacionalinį jausmų. Tačiau Išeivijo
je tapę darbininkais, patekę į išnaudotojų 
rankas ir aštrios diskriminacijos užsienie
čiams sąlygas, jie pradėjo jungtis į tauti

nes darbininkų grupes, įvairius klubus ir 
draugijas. Visa tai žadino jų nacionalinę 
sųmonę ir veikė pasaulėžiūrų. Išeivija pra
dėjo skaidytis pagal religines ir socialines 
pozicijas. Atsirado pirmieji smulkiosios 
buržuazijos atstovai, vadinamieji biznie
riai: prekybininkai, smuklių-saliūnų savinin
kai. Vėliau atsirado ir inteligentų: gydyto
jų, advokatų, kunigų. Apsišvietusių darbi
ninkų ir lietuvių emigrantų-revoliucionierių 
iniciatyva buvo kuriamos darbininkų drau
gijos, pažangūs lietuvių darbininkų klu
bai, o tikinčiuosius lietuviai kunigai telkė 
prie bažnyčių j parapijų draugijas.

Pirmosios ir antrosios emigracijos ban
gos lietuviškosios išeivijos gausiausia buvo 
JAV. Jie buvo tenai ne tik gausiausi, bet 
labiausiai susipratę klasiniu požiūriu ir 
aktyviausi revoliucine veikla. Pažangieji 
lietuviai emigrantai pradėjo burtis į vadi- 
namųslas socialistines kuopas, kurių pa
grindu susikūrė Lietuvių socialistų sujun
gė. Toji sąjunga savo X suvažiavime 1919 
m. nutarė susivienyti su Amerikos komu
nistų partija ir tolesnėje savo veikloje 
vadovautis Komunistų internacionalo prin
cipais. Nuo 1919 m. iki šių dienų lietu
viškoji išeivija JAV išaugino daug veikė
jų, atsidavusių revoliuciniam darbininkų 
judėjimui. Tai V. Andrulis, F. Abekas (M. 
Akelaitis), A. Bimba, V. Bovinas, J. Ga
šlūnas, A. Jonikienė, L. Jonikas, K. Karo- 
sienė, M. Kaul-Kavaliauskaitė, R. Mizara, 
I. Mizerienė, K. Petrikienė, L. Prūseika, J. 
Siurbė, D. Solomskas, K. Vldikas, V. Tau
ras, S. J. Jokubka ir daugelis kitų.

Prieš pažangųjį lietuvių išeivijos judėji
mų nuo pat jo pradžios pradėjo kovų 
JAV, Kanados ir Pietų Amerikos valsty
bių reakcija ir jos sukurtos bei inspiruo
jamos lietuvių išeivijos reakcinės . organi
zacijos. Toji kova ypač paaštrėjo po Ant
rojo pasaulinio karo, kai lietuvių išeivijos 
eiles JAV, Kanadoje ir kitose šalyse pa
pildė trečiosios emigracijos bangos išei
viai.

Trečioji emigracijos banga — tai 1940 
— 1944 m. politiniai emigrantai. Dalis jų, 
atkūrus Tarybų valdžių Lietuvoje, 1940 m. 
pabėgę arba, suradę savo giminėje ,,vo
kiško kraujo", oficialiai repatriavę į fa
šistinę Vokietiją. Tačiau daugumų trečio
sios emigracijos bangos emigrantų sudarė 
buržuazijos atstovai, buvę buržuazinės Lie
tuvos valdininkai, karininkai ir inteligentai. 
Kai kurie jų okupacijos metais tarnavo 
okupantams arba be įdradarbiavo su jais. 
Bijodami atpildo, Jie ir pasitraukė kartu 
su vokiečių fašistais. Buvo ir tokių, kurie, 
nors nebendradarbiavo su hitlerininkais ir 
net buvo okupantų išvežti į fašistinę Vo
kietijų darbams arba į koncentracijos sto
vyklas, bet, patikėję antitarybine ir anti
komunistine propaganda, pasitraukė iŠ 
Tarybų Lietuvos arba nebegrįžo į ją iš 
sutriuškinto hitlerinio Rpicho. Atsidūrę 
emigracijoje, sukūrė įvairias antitarybines 
organizacijas ir, palaikomi JAV ir kitų ka
pitalistinių valstybių administracijos, pra

dėjo antitarybinę veiklų, aršių kovų prieš 
Tarybų valdžių Lietuvoje Ir prieš pažan
giųjų lietuvių Išeiviją. Jų antitarybinę veik
lų JAV ir kitų kapitalistinių valstybių ad
ministracija išnaudojo Ir išnaudoja anti
tarybinei Ir antikomunistinei propagandai 
ne tik tarp Išeivijos, bet Ir tarp savo ša
lių piliečių. Lietuvių išeivijos reakcinės or
ganizacijos siekia, kad jaunoji išeivijos 
karta nepažintų socialistinio savo tėvų 
krašto, nepamatytų jo gyvenimo Ir pažan
gos. į išeivijos jaunimo galvas kalama, 
kad lietuvių tautos nebėra, kad JI nutau
tinta, pavergta ir sunaikinta, kad lietu
viai išliko tik „laisvajame pasaulyje", t. y. 
JAV, Kanadoje, Australijoje, Pietų Ame
rikoje Ir kt. kapitalistinėse valstybėse. 
Atsirado net „teoretikų", sukūrusių „teo
rijų" apie tautos egzista /imą be tėvų kalbos 
ir be tėvynės. Ir pažangioji išeivija, akty
viai rėmusi lietuvių tautos darbo žmonių 
kovų tėvynėje už socializmų, neišauklėjo 
savo jaunosios kartos kovotojais už pa
žangų Ir- nesugebėjo jiems perduoti pa
žangiųjų idėjų. Jų vaikai „ištirpo" ka
pitalistinės visuomenės biznio sūkuriuose, 
prisitaikė prie kapitalistinės socialinės 
santvarkos. Todėl išeivijos jaunimas atsi
dūrė reakcinių išeivijos organizacijų, pir
miausia klerikalų įtakoje Ir yra aktyviai 
vedamas nutautinimo keliu.

Norint pristabdyti lietuvių išeivijos, ypač 
jos jaunimo nutautėjimų Ir padėti išeivijos 
pažangiajam judėjimui tautinėje kultūrinė
je veikloje, Tarybų Lietuvoje sukurta drau
gija „Tėviškė". Jos tikslas — padėti lie
tuvių išeivijai neati'rūkti nuo lietuviu tau
tos kultūros, per -amžius sukurtų dvasi
nių vertybių, neužmiršti savo tėvų kalbos 
ir savo krašto. „Tėviškės" draugija kviečia 
pasižymėjusius Išeivijos visuomenės Ir kul
tūros veikėjus, pažangiečius, atskirus as
menis Ir turistines grupes aplankyti savo 
tėvų kraštų. Draugijos kvietimu kasmet Ta
rybų Lietuvoje pavieši ne tik vyresniosios 
kartos pažangūs lietuvių išeivijos veikė
jai, bet Ir jaunesniosios kartos atstovai: 
studentai, jauni mokslininkai, menininkai, 
rašytojai, žurnalistai, inžinieriai. Jie susipa
žįsta su Tarybų Lietuvos kultūriniu gyve
nimu, švietimo, mokslo, sveikatos apsau
gos sistemų veikla, lietuvių tautos eko- 

Pranas Petronis su lietuviškosios išeivijos jaunimu Su JAV lietuvių visuomenės ir kultūros
veikėja Ieva Mizariejie Vilniaus aerouos 
te, 1978 m.

nbmikoS laimėjimais, susitinka su giminė
mis, užmezga draugiškus ryšius su savo 
profesijos žmonėmis. 20 pasaulio šalių gy
venantiems tautiečiams „Tėviškės" drau
gija platina pusę tiražo savaitraščio „Gim
tasis kraštas" ir keletu tūkstančių įvairių 
kitų lietuviškų laikraščių bei žurnalų. Vi
siems išeivijoje gyvenantiems tautiečiams, 
pareiškusiems norų skaityti lietuviškas 
knygas, „Tėviškės" draugija kasmet siunčia 
po kelis tūkstančius egzempliorių grožinės 
ir vaikų literatūros knygų, lietuvių kalbos 
vadovėlių ir žodynų, albumų. Vilniaus 
universitetas kiekvienų vasarų rengia 6 sa
vaičių lietuvių kalbos kursus lietuvių išei
vijos jaunimui . Bendradarbiaudama su 
Universiteto rektoratu, „Tėviškės" drau
gija padeda kursų klausytojams rengti eks
kursijas po Tarybų Lletuvų, aprūpina juos 
literatūra. Bendradarbiaudama su Tarybų 
Lietuvos Mokslų Akademija, Kultūros mi
nisterija bei Aukštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo ministerija, aukštojo mokslo 
įstaigomis, „Tėviškės" draugija padeda 
joms organizuoti kultūrinius ir mokslinius 
ryšius su lietuvių išeivija.

„Tėviškės" draugijos kultūrinė veikla ir 
jos ryšiai su išeivija labai nepatinka re
akciniams lietuvių išeivijos sluoksniams. Ne
pajėgdami sustabdyti išeivijos jaunimo 
lankymosi tėvų šalyje, jie aršiai puola tuos, 
kurie, pamatę dabartinį Tarybų Lietuvos 
gyvenimą, grįžę namo, atvirai, kartais net 
spaudoje, pasakoja savo įspūdžius. Jie 
puolami ne tik reakcinėje spaudoje 
bei visuomeniniame gyvenime, jiems vyk
domos sankcijos net darbe. Todėl vyres
niosios kartos išeiviai, gyvenų iš pensijos 
arba sutaupyto kapitalo, nebijo visuomeni
nių Ir ekonominių sankcijų ir, aplankę Ta
rybų Lietuvą, savo įspūdžius skelbia spau
doje arba viešai juos pasakoja O beveik 
visi jaunesniosios kartos atstovai bijo re
klamuoti savo viešnagę. Jie prašo nefo
tografuoti, nefilmuoti, neskelbti spaudoje 
ir per radijų, kad jie yra viešėję Tarybų 
Lietuvoje. Atviruose pokalbiuose su „Tė
viškės" draugijos, „Gimtojo krašto” re
dakcijos darbuotojais ir savo giminaičiais 
jie prisipažįsta, kad grįžę namo atvirai 
pasakoti, ką malė ir patyrė savo tė
vų žemėje, galėsiu tik siaurame artimų 

draugų bei giminių rate. Nors tautiečiai, 
bijodami reakcijos sankcijų, viešai neskel
bia savo įspū 
tautos kamieno
rate papasakot/ įspūdžiai pradeda užkirs
ti kelių antitarybiniams šmeižtams reakci
nėje spaudoje.
vinistinėms pasakoms apie lietuvių tautos 
nutautimą, jos ekonominį ir kultūrinį smu
kimų išeivijoje dar kai kas tiki.

džių apie kultūrinj lietuvių 
gyvenimą, bet ir siaurame

Deja, antitarybinėms ir so

Tarybų Lietuva neseniai atšventė Tary
bų valdžios Atkūrimo Lietuvoje 40-metį. 
Per tų laikotarpį daug kas pasikeitė tau
tos gyvenime: sukurta išsivysčiusi socialis
tinė santvarka. Tarybų Lietuvos darbo žmo- 
nėms jau nebe 
Tačiau lietuvių 
šių 
nę 
čia 
jos 
dvasios ir kultui

reikia išeivijos paramos, 
tauta reiškia nuoširdžiau- 

angiajai išeivijai už morali- 
ę paramų praeityje. Ji jau- 

išeivijai, ypač

padėkų pa?>
ir materialin
pareigų visai lietuvių
jaunajai kartai, perduoti savo tautinės 

ros lobius, kad lietuviai il-
gus amžius išliktų lietuviais, neužmirštų 
savo kalbos ir kultūros.

prie tų šalių pramonės ir 
nopolijų suklestėjimo. To- 

jos, pavirtusios im- 
šiandien grasina sunai-

teisę, bet ir pareigų sto-

O ko laukia 
liečiu, gyvenan 
neužmiršti, kad 
nūs ir dukterys 
gyvena Tarybų 
tuvis išeivis, gyvenantis JAV ir kitose ka
pitalistinėse 
jog jis savo, savo tėvų bei senelių darbu 
daug prisidėjo 
kapitalistinių monopolijų 
dėl jeigu tos monopolija 
perialisfine jėga, ?•*—” 
kinti jų tautos opšį, jų brolius ir seseris, 
lai jis turi ne tik 
Ii prieš tas jėgųs ir užkirsti kelių jų bar
bariškiems kėslams.

„Tėviškės" draugija, rūpindamasi kultū
rinių ryšių su tautiečiais užsienyje stipri
nimu, laiko, kad tie ryšiai galimi tik tai
kos pasaulyje sąlygomis ir jie reikalingi 
ne lietuvių tautai, gyvenančiai savo tėvy
nėje, o išeivijai, 
mieno, kad palaikytų jos gyvybingumą ir 
tautinę stiprybę.
jos sluoksnių šventa pareiga aktyviai kovo
ti už taiką pasaulyje, prieš naujo pasau
linio karo kurstytojus ir organizatorius.

lietuvių tauta iš savo tau- 
čių užsienyje/ Pirmiausia 
jie yra lietuvių tautos su- 

kad jų broliai ir seserys 
Lietuvoje. Kiekvienas lie-

šalyse, privalo neužmiršti,

reikalingi

atskilusiai nuo tautos ka-

Todėl visų lietuvių išeivi-

prieš naujo pašau-
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KANADOS ŽINIOS i _________
Už taiką ir

savitarpio supratu II ą
LIETUVOS TSR MOKSLU AKADEMIJAI JAU 40 METU

Kas sutvėrė visatą?
J. YLA

Toronte įvyko “American 
Association for the Advance
ment of Science” suvažiavi
mas, kuriame buvo plačiai 
apkalbėtos įvairios mokslo 
sritys. Tarp kitko, buvo dis
kutuojamas ir visatos sutvė
rimo klausimas.

William Mayer, biologinių 
studijų direktorius iš Boul
der, Colorado, teigė, kad 
Jungtinėse Valstijose yra pa
vojus tikram mokslui apie 
visatos ir žmogaus atsiradi
mą. Labai pagyvėjusios reli
ginės dogmos, kad pasaulį ir 
visą jo gyvūniją, įskaitant ir 
žmogų, sutvėrė dievas iš 
nieko prieš 6,000 ar 7,000 
metų. Viskas, ką mes šian
dien matome, buvę sutverta 
dievo ir viskas tebėra, kaip 
buvę pradžioje.

Mayeras teigia, kad to
kiam pasaulio ir žmogaus 
atsiradimui negali būti vietos 
biologijos moksle. Visata, 
kokią žmogaus mokslo prie
monės aprėpia, atsiradusi po 
taip vadinamos didžiosios 
eksplozijos prieš 8 bilijonus 
metų. Nuo to laiko visatos 
kūnai sklinda erdvėje į visas 
puses. Čia reikia dar pridėti 
tą, kad medžiaga buvo ir 
prieš tai, tiktai labai susikon
centravusi.

Žemė susiformavo prieš 
apie 5 bilijonus metų.

Smithsonian Instituto pa- 
leobiologas Porter Kier sako, 
kad yra 100 milijonų fosilų 
pasaulio muziejuose. Tie fo- 
silai esą 100 milijonų faktų, 
kurie kalba apie evoliuciją.

Mayer mano, kad dieviško 
pasaulio sutvėrimo šalininkų 
veikla tikrai sudaro pavojų

mokslo progresui. Aktyviau
si jie esą Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. v

Atrodo, kad toks judėji
mas yra ir Kanadoje. 1979 
metais buvo įteikta peticija 
su 6,000 parašų Ontario 
Švietimo ministrei Bette 
Stephenson, reikalaujant, 
kad mokyklose būtų aiškina
ma, kad pasaulį ir visą gyvū
niją sutvėrė dievas.

Labai keista, kad ir šiais 
laikais dar daug žmonių, net 
ir išsimokslinusių, nori pa
stoti kelią tikram mokslui. 
Tokiu būdu jie trukdo savo 
vaikams pažinti tikrąjį 
mokslą. Atrodo, kad turtin
gosios klasės žmonės baugi
nasi mokslo, nori slopinti net 
savo vaikų protinį išsilavini
mą.

Stoka aiškaus supratimo 
šiandien yra atsakinga už 
tai, kad daugelis jaunų žmo
nių pakliūva į visokių kultų 
pinkles. Kultų lyderiai taip 
juos sumenkina, paverčia ro
botais, kurie padeda tiems 
kulto lyderiams kaupti tur
tus.

Nemažai tėvų labai pergy
vena dėl savo vaikų, pakliu
vusių į tų kultų nagus. Ir 
labai sunku juos išvaduoti. 
Jeigu kas ima rimčiau siekti 
savo vaikus išvaduoti, tai 
kulto lyderiai grūmoja teis
mu. Girdi, visiems yra laisvė 
tikėti, kam kas patinka. 
Autoritetai nenori kištis. Bu
vo kalbama apie tyrinėjimą 
tų kultų veiklos, bet atrodo, 
kad nieko iš to neišeis. Žmo
nes mulkinti ir išnaudoti ir 
Kanadoj yra didžiausia lais
vė.

Taip pavadintas laiškas iš 
Amerikos Vilniaus dienraš
čiui “Tiesa” (sausio 7 d.)”.

Jį rašo Tarybų Lietuvos 
žurnalistas Sigitas Krivic
kas”, kuris dabar su šeima 
gyvena New Yorke ir dar-

pažymimos šalių nacionalinės 
šventės ir atmintinos datos.

Pabrėžta, kaip svarbu stu-

Montreal, Que.

buojasi Jungtinėse Tautose.
Laiškas skamba:
Dešimt dienų Jungtinėse 

Amerkos Valstijose praleido 
Tarybinių draugystės drau
gijų sąjungos delegacija. 
Šios kelionės tikslas buvo 
toliau stiprinti ryšius su 
Amerikos—-Tarybų Sąjungos 
draugystės nacionaline tary
ba, susipažinti su Washing
ton©, Los Angeles, Pittsbur
gh© ir New Yorko regioninių 
draugijų darbu. Baigiamasis 
šių susitikimų akordas buvo 
New Yorke pasirašyta Tary
binių draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugijų sąjungos, TSRS — 
JAV draugijos ir Ameri
kos — Tarybų Sąjungos drau
gystės nacionalinės tarybos, 
regioninių draugystės drau
gijų 1981-1983 metų bendra
darbiavimo programa. Iš 
Amerikos pusės programą 
pasirašė tarybos prezidentas 
ir nacionalinis pirmininkas 
daktaras E vartas Gineris, o 
iš Tarybų Sąjungos pusės — 
Tarybinių draugystės drau
gijų sąjungos valdybos prezi
diumo pirmininko pavaduo
tojas Genadijus Janajevas.

Programoje pažymėta, kad 
abi pusės ir toliau stengsis 
panaudoti visas galimybes 
Tarybų Sąjungos ir JAV 
santykiams vystyti, remian
tis taikaus sambūvio, nesiki
šimo į viena kitos reikalus, 
pasitikėjimo ir tarpusavio 
bendradarbiavimo princi
pais. Abi šalys toliau tęs 
kampaniją, kad būtų norma
lizuoti Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos santykiai, išsaugo
tas įtempimo mažinimo, nu
siginklavimo procesas, taika 
ir saugumas. Taip pat bus

dijuoti rusų ir anglų kalbas. 
Tai reikšmingas tarpusavio 
supratimo ir bendradarbiavi- j 
mo faktorius. Bus toliau ieš
koma būdų, kaip Jungtinėse 
Valstijose studijuoti rusų j 
kalbą, remiantis San Fran- Į 
cisko Holando Robertso cent
ro kursų pavyzdžiu. Į

— Rolando Robertso cent
ras, — man pasakė Ameri- į 
kos — Tarybų Sąjungos drau
gystės nacionalinės tarybos 
viceprezidentas John Cerve- 
nis, — yra San Francisco 
Amerikos-Rusijos instituto 
branduolys. Šiais metais šis 
institutas pažymės savo 50- 
metį. Jis įkurtas dar tada, 
kai nebuvo oficialių diploma
tinių ryšių tarp TSRS ir 
JAV. Šiuo metu instituto 
prezidentė yra Ksavera Ka- 
rosienė, pakeitusi šiame pos
te daktarą Robertsą, mirusį 
1976 metais. Įdomu pažymė
ti, kad Ksavera Karosienė 
taip pat dirba institute nuo 
pirmosios jo įsikūrimo die
nos.

Tarybinių draugystės 
draugijų sąjunga, TSRS- 
JAV draugija, Amerikos-Ta- 
rybų Sąjungos draugystės 
nacionalinė taryba, regioni
nės draugystės draugijos 
drauge rengs fotografijų, 
vaikų piešinių, dailininkų 
darbų parodas. Svarbus dvi
šalio bendradarbiavimo fak
torius bus keitimasis lekto
riais, delegacijomis, turistų 
grupėmis. Šalys įsipareigojo 
dėti visas pastangas, kad 
būtų įgyvendinta 1981-1983 
metų programa. Tai turėtų 
padėti vystyti ir plėsti nau
dingą Tarybų Sąjungos- 
Amerikos bendradarbiavi
mą, stiprinti abiejų šalių 
tautų tarpusavio supratimą 
ir pasitikėjimą.

Sigitas Krivickas

Lietuvos TSR Mokslų Aka* 
demljos pirmojoje visuoti
nio susirinkimo sesijoje 
{1946,11.20 —30) buvo iš
rinktas MA prezidiumas: 
prezidentas J. MATULIS, vi
ceprezidentas J. ŽIUGŽDA, 
prezidiumo akademikas sek
retorius K. BIEUUKAS, Ma
tematikos, gamtos ir taiko
mųjų mokslų skyriaus aka
demikas sekretorius V. LA
SAS, Visuomenės mokslų 
skyriaus akademikas sekre
torius Dz. BUDRYS.

MINČIŲ PRASMĖ

IŠ METINIO PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Sausio 10 įvyko Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos metinis susirinkimas. Tai 
buvo vienas skaitlingiausių. 
Jį atidarė laikinai ėjęs pirmi
ninko (ir vicepirmininko) pa
reigas, Jonas Braknys. To
liau susirinkimą vesti perda
vė naujai išrinktam pirminin
kui.

Pirmiausia perstatyta šių 
metų valdyba su komisijo
mis. V-bą sudaro: pirm. J. 
Urbanavičius prityręs orga
nizacijose (naujas), vicepir
mininku Jonas Braknys, ilga
metis ir aktyvus draugijos 
darbuotojas. Finansų rašti
ninkas Jonas Vilkelis, ilgus 
metus draugijoj ėjęs įvairias 
pareigas, o paskutinioju lai
ku ilgai vadovavęs draugijoj. 
Metus pailsėjęs, sutiko eiti 
šias pareigas. Iždininku iš
rinkti jaunas gabus advoka
tas Viktoras Rudinskas, tai 
nepavaduojamas valdybos 
narys, ypač šiuo laiku labai 
reikalingas; Protokolų rašti
ninku Charles Juška (nau
jas), tai darbštus ir parei
gingas, rengiant įvairius ren
ginius; Janina Vilkelienė, bu
vusi valdybos narė gera va
karienių rengėja ir Valius 
Rudinskas • dabar papildomi 
valdybos nariai.

Į reviziją sutiko įeiti Jean
nie Gudelienė; tai nepaprasto 
gabumo asmenybė. Ji tai 
įrodė pereitais metais, eida
ma finansų sekretorės parei
gas, Antone ta Skrupskienė 
ir ilgametis buvęs finansų 
sekretorius J. Telenis.

DRAUGIJA NETEKO 
NARIŲ

Visus liūdnai nuteikė ra
portas apie pereitais metais 
mirusiuosius draugijos na
rius. Viso draugija neteko 
devynių narių, kurie vienos

minutės atsistojimu buvo pa
gerbti. Mirtis labai smarkiai 
retina draugijos narius. Iš 
buvusių draugijoj 700 narių, 
šiuo laiku belikę vos virš 
160.

LIGONIAI
Nelinksmiau nuteikė ir 

svarstant draugijos sergan
čiuosius ir užsiregistravusius 
narius, kurių perskaitė ilgą 
sąrašą. Vieni jų jau labai 
ilgai ir sunkiai serga, kiti 
kiek lengviau.

KAI KURIE PAKEITIMAI
Bene svarbiausiu dieno

tvarkės punktu, tai buvo 
diskutuota ir nubalsuota pa
keisti kai kuriuos draugijos 
konstitucijos punktus, kai 
kada nors prisėjus draugijai 
likviduojantis, kad nariams 
būtų geresnės sąlygos, tai 
yra, kad draugijos turtas 
tektų ne kam kitam, o drau
gijos nariams.

Turime būti realistai, likvi
davimosi laikas jau bręsta. 
Vieną dieną turėsime tai 
padaryti, norime to, ar neno
rime. Tai tiek apie susirinki
mą.

MUSŲ MIRUSIEJI 
TAUTIEČIAI

Dar tik šių metų pradžia, o 
jau netekome dviejų pagyve
nusių tautiečių, būtent sau
sio 5 palaidota Mery Andriu
kaitienė (Norkeliūnaitė). Pa
liko sūnų dr. Andriukaitį ir 4 
anūkėlius. Šermenys buvo 
privatūs.

' Sausio 6 mirė Juozas Kaze- 
nevich, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Liko žmona ir 6 
vaikai.

Abiejų velionių šeimoms 
gili užuojauta.

LIGOS NELAIMĖS
Sunkiai susirgusi ir pagul

dyta į Victoria ligoninėj Ma
rytė Kavoliūnienė.

Adomas Liokaitis šiuo lai
ku pradėjo daugiau nesvei
kuoti. Lanko ligoninę.

Rapolas Karalevičius, pa
galiau per didelius sunku
mus pateko į Verdūno ligo
ninę. Šiuo laiku jam tiria 
ligą, kuri jį seniai kamuoja.

NUKENTĖJO
NUO GAISRO

Šiuo laiku pas mus siaučia 
labai šaltas oras, gal dėlto ir 
labai daug kylą gaisrų. Gais
ras smarkiai palietė ir mūs 
tautiečius vilasaliečius A. 
Matulius. Sudegė jų keturių 
šeimų namas net iki pamatų. 
Mažai trūko, kad ir jie patys 
būtų supleškėję.

PINIGINIŲ 
GRAIBSTYTOJAI

Jeannei Vekterytei (Či
činskų anūkėlei), nuvykus į 
miestą, tik išlipus iš maši
nos, koks kuliganas ją smar
kiai pastūmė, atėmė jos ran
kinuką ir nubėgo. Nuo tokių 
vagišių niekur nėra saugu
mo. P.

Prisiminimas
Dar prisimenu tą laiką 

Kai ją į namus lydėjau,
Kai tamsa apgaubė žemę 

Ir nurimo pūtę vėjai

Ir kaip minkštas buvo takas 
Lig kad karpetais nuklotas, 

Rasti laime eit viliojo, 
Vakaras tylus, giedrotas.

Dangus,
žvaigždėm nusegstytas, 

Sietynas akis žavėjo
Kai svajonių linksmą kalbą 

Meiliai tarp savęs kalbėjom.

Rodos eitum ilgą kelią 
Ir nejaustum pavargimo

Kol rastum svajotą laimę 
Gal širdis atsiekt troškimą.

Nepamirštamas tas takas 
Viliotos laimės siekimas,

Gilion praeitin nuslinko, 
Man tik liko prisiminimas.

Jonas Šutas
(Grimsby, Ont., Canada)

MONTREAL, <HIE., CANADA

Mirus

Annie Martelienei
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Charles, dukrai 

Shirley su šeima, sūnui Richard su šeima; taipgi 
gailimės netekę labai malonios ir draugiškos 
draugės.

S. J. Remeikiai K. A. Yuškai
P. J. Zabarauskai J. S. Čičinskai
J. J. Vilkeliai A. Lesevičienė
A. T. Kreiviai J. Skripka
J. E. Urbonavičiai J. Naruševičius
L. P. Kisieliai A. Šiuplevičienė
V. O. Verbylai O. Veršinskienė
M. M. Laurynaičiai P. Bendžaitienė
B. M. Šalčiūnai M. Matusevičienė

N. Venskaitienė

Vytautas Karalius. 
“Aureolės ir kepurės”, 1908 
m., V.

Prieš mane ant stalo pilkš
va, bronzinė knygelė. Nedi
dukė, primenanti užrašų 
bloknotėlį. Bet atversk jos 
puslapius ir tik tada pajusi 
jos svorį atvirkščiai propor
cingą jos išvaizdai. Tai an
trasis Vytauto Karaliaus afo
rizmų ir paradoksų leidinys 
“Aureolės ir kepurės”. Pir
masis šio žanro to paties 
autoriaus rinkinys “Sizivas 
be akmens” išleistas 1974 
metais.

Aforizmas tai gana retai 
literatūroje pasitaikantis 
žanras. Paskutiniu metu T. 
Lietuvos periodinėje spaudo
je sutinkame įvairių autorių 
aforizmus, tačiau rinkinius 
yra išleidę mažai kas.

Aforizmas tai toks literatū
rinis kūrinys, kuris labai 
glaustai išreiškia apibendrin
tą ir išbaigtą mintį. Be šio 
reikalavimo nebus aforizmo, 
nebus prasmės, kuri sutelpa 
dažniausiai viename sakiny
je.

Aforizmas, kaip literatūri
nis žanras nėra naujas. Jį 
sutinkame XVII-XVIII am
žiaus Vakarų Europos litera
tūroje. Žymiausi to meto 
aforizmų kūrėjai B. Paskalis, 
S. R. N. Šanforas, XIX 
amžiaus—J. V. Gėtė, H. 
Hainė ir kiti.

Anksčiau lietuvių literatū
roje aforizmai nebuyo lei
džiami atskirais leidiniais, 
tačiau rašytojai gausiai juos 
panaudojo savo kūriniuose. 
Aforizmai buvo nesvetimi P. 
Cvirkai ir V. Mykolaičiui-Pu- 
tinui, E. Mieželaičiui ir J. 
Grušui. Pastaruoju metu 
naujosios literatūros kūri
niuose aforizmas ypač išryš
kėja V. Petkevičiaus kūrybo
je, J. Marcinkevičiaus pos
muose. Aforizmai knygos 
kontekste apibendrina auto
riams mintį, sustiprina ir 
įprastina ją.

Parašyti atskirą aforizmų 
knygą, nelengva, taip pat 
nelengva ir analizuoti ją. 
Mat aforizmų rinkinys apima 
daugybę problemų, daugybę 
žmogaus gyvenimo aspektų, 
visuomeninių įvykių, klaidų, 
trūkumų, susvetimėjimo, 
biurokratizmo niuansus ir 
t. t., ir t. t. Todėl autorius 
privalo turėti nepaprastą pa
stabumą, nepaprastą jautru
mą žmogaus ir visuomeninio

gyvenimo detalėms, turi per
gyventi dėl visa to, ką aplink 
mato bloga, turi turėti ir 
jausti pilietinę ir moralinę 
atsakomybę; savo aštria 
plunksna, satyros forma pa
smerkti ar pasišaipyti iš to, 
kas neigiama ir iškelti tai, į 
ką žmogui verta lygiuotis.

Naujausiame V. Karaliaus 
leidinyje yra apie 700 atskirų 
aforizmų, a kurių kiekvienas 
neša didžiulį minties krūvį ar 
jos potekstę. Jo aforizmas— 
taikliausias ir tiksliausias 
kirtis. V. Karalius aforizmus 
apibendrina aforizmais: 
“Aforizmas—literatūros koli
bris: kritiko akimis jis vabz
dys, autoriaus—paukštis”. 
Tiksliau neapibendrinsi afo
rizmo. Arba: “Aforizmas 
uodegos nevizgina: jis per 
trumpas“. Vadinasi, tuš
tiems ir beprasmiškiems žo
džiams jame nėra vietos,

Reikia stebėtis autoriaus 
minties turinio įvairove. Lei
dinys nesuskirstytas atski
rais skyriais ar dalimis. Vi
sos mintys rinkinyje pažer
tos įvairiaspalviais karoliu
kais. Pradedi skaityti, negali 
atsitraukti. Tačiau pirmą 
kartą perskaitęs, mažai ką 
galėjau pasakyti, nes tas 
įvairiaspalvis minčių vėrinys 
man pasirodė toks besikei
čiantis, kad ištisiniam pasa
kojimui apie rinkinį neradau 
nuoseklios minties. Paskui 
skaitinė jau pamažu, apmąs
tydamas kiekvieną teiginį, 
įvertindamas jo prasmę ir 
gilumą. Mano nuomone, ne 
visi aforizmai vienodo svorio. 
Matyt, autorius rašė ne vie
name kūrybiniame pakilime. 
Vieni jų paviršutiniškesni, 
lėkštesni, neturintys tiesio
ginės problemos, kuri jau
dintų kiekvieną skaitytoją, j 
Tačiau daugumas aforizmų 
negali nepasiekti skaitytojo 
minties, širdies, proto. Kai 
kuriuos aforizmus autorius 
pradeda ir nuo savęs, ir nuo 
kiekvieno skaitytojo: “Būk 
savo klaidos autorius”. O juk 
taip dažnai gyvenime savo 
klaidos kūriniui atsisakome 
autorystės.

Savo aforizmuose V. Kara
lius labai gražiai apibendrina 
gyvenimą: “Gyventi—tai ieš
koti laikinų sprendimų amži
nai problemai” arba “Pasau
lis—entuziastų blaivykla”, 
arba “Žmogus savo laimės 
kalvis. Jei niekas neatima 
kūjo” ir t. t. Autorius tokiu 
dideliu žodžių taupumu kalba

subtiliausi ir

apie gyvenimą taip, kad 
skaitytojas būtinai jame pa
jus save, nor£s ar nenorės 
pasidaryti to gyvenimo vei
kėju.

Pro autoriaus pastabią akį 
nepraslysta meilės klausi
mai, moteris,
įvairiausi žmonių santykių 
niuansai, ekonomikos klai
dos, biurokratizmas, sąžinės 
aspektai, veidmainystė, tiesa 
ir t. t. Pavyzdžiui: “Įteik 
sąžinei moralinį kyšį ir ji bus 
sukalbamesnė”. Vadinasi, 

sk” savo nesą- 
liksi teisus.

moraliai “pagrį 
žiningumą ir 
“Sąžinės balso mutacija pa
vojinga: Kiek sąžinės neby
lių”.

Tarp didžiausios minties 
įvairovės, V. 
timi ir ateistiniai aforizmai. 
Tai taiklios ir ^satyriškos pa
stabos tikintiesiems: 
gali aprašyti dangaus vartus, 
tas netikintis, 
to tik įėjimą” 
galvos—talpiausi prietarų 
sandėliai” arba “Pagrindinis 
dievo rūpestis]—sužinoti, ko
kiai religijai . 
Vadinasi, kai 
geba vadovaut 
kliauja dievu.

V. Karalius 
savo kolegų— 
tais jis aštriai pasijuokia ir iš 
rašytojų, ir iš kritikų: “Rašy
tojas turi vidinį kritiką. Ar 
kritikas turi vi 
Autorius pastebi į mūsų lite
ratūrą prasibr 
grožinės literatūros kūrinio 
vardo vertus Veikalus: “Ro
manas parašytas taip, kad jo 
herojai kelia ke] 
riui”. Kartais p 
jui: “Šlifuok mintį. Gal jos iš 
viso neliks”.

V. Karaliaus 
bai reikšmingi 
Lietuvos literatūroje.

Bronius Jauniškis

araliui nesve-

Kas

Tikintieji ma- 
arba “Tuščios

is priklauso”, 
žmogus nesu- 
sau, jis paši-

nepamiršta ir 
literatų. Kar-

inį rašytoją?

vusius ne itin

purę tik auto- 
ataria rašyto-

aforizmai la
ir prasmingi

IŠMINTIES
KRISTALAI

Pavydas — didelė blogy
bė, Nepavydėk, o džiaukis, 
kad tavo bičiulis pasiekė lai- 

Bct džiaugdamasis 
is jį aplenkti.

V. Suchomlinskis

mojimų.
jo sėkme, stenk

Pavydas — nuodai širdžiai.
F. Volteras

Iš visų aistrų pavydas — 
pats bjauriausias,

K. Helved jus

Garbės troškimas — baisi
jėga, veikianti mumyse ir 
prieš mus pačius.

V. Hugo
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Kova prieš Salvadoro Chuntą Jurgis Waresonas NEPAMINKIME!

Salvadoro Demokratinio Revoliucinio Fronto vykdomojo komiteto nariai, iškėlę 
kumščius, pasiryžta tęsti kovą už demokratiją ir teisingumą, už ką kovodami žuvo šeši 
tos organizacijos atstovai, nužudyti JAV remiami; fašistinių jėgų Salvadore.

Mexico City. — Čia Įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
užsienyje sudarytoji komisija 
padėti Salvadore veikiančių 
revoliucinių organizacijų ko
vai prieš JAV remiamą fašis
tinę vyriausybę pakvietė de
mokratiškai nusistačiusias 
tautas pasipriešinti prieš ga

limą JAV karinę intervenciją 
Salvadore. Ji tą intervenciją 
lygino su JAV intervencija 
Vietname.

Toje pačioje konferencijoje 
buvo pranešta, kad ši komi
sija atstovaus Salvadore 
esančioms revoliucinėms or
ganizacijoms ir turi įgalioji-

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Račkauskas
Mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau praėjo treji liūdni metai kai gamta jį atskyrė 
nuo manęs. Kartais užeina kvailos svajonės, kad jis 
nuvykęs į Lietuvą viešėti pas gimines.

ANTOSĖ RACKAUSKIENĖ-žmona

WALNUT, CALIFORNIA

Mirus

Peter Villers
Reiškiu gilią užuojautą jo dukroms Janet ir 

Marilyn, taipgi jų šeimoms.

SOPHIA STASIUKAITIS
Fairview, N.J.

MILFORD, CONN.

Mirus

Antanui Mureikai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Amelijai, 

dukrai Jean Rigely ir jos šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

mus vesti diplomatinius pasi
kalbėjimus su visais kraš
tais, įskaitant ir JAV.

Komisijos nariai eventua
liai bus įtraukti į revoliucinę 
Salvadoro vyriausybę. Jų 
tarpe yra Salvadoro revoliu
cijos darbuotojų, darbo uni
jų, kultūros ir mokslo žmo
nių atstovų.

Spaudos atstovams buvo 
pareikšta, kad ši komisija 
pradedanti diplomatinę ofen
zyvą ir esanti įsitikinusi, jog 
Salvadoro problema netru
kus gali išsiplėsti į konfliktą 
visame regione, tad galinti 
paliesti ir visus jame esan
čius kraštus.

Buvo kviečiama nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Salvadore siautėjančia chun
ta, sustabdyti naftos tiekimą 
ir atšaukti prekybines sutar
tis su Salvadoru.

Tuo tarpu pačiame Salva
dore sustiprėjusi revoliucinio 
judėjimo organizacijų veikla: 
revoliucionierių žinioje jau 
esamos trys provincijos su 
daugiau kaip 50 vietovių. 
Revoliucionierių kvietimu 
Salvadore prasidėjo genera
linis streikas ir ketina už
trukti, ligi visas kraštas bus 
išlaisvintas. ,

Sukilėlių radijo Liberacion 
pranešimu JAV karinė pa
galba chuntai kaskart didė
janti. Ji siunčiama iš JAV 
bazių Panamoje, taip pat 
koncentruojama JAV apmo
kyta chuntos kariuomenė, 
prie Santa Ana miesto, jau 
esančio revoliucionierių ran
kose.

Salvadoro patriotų tarpe 
didelio pasipiktinimo sukėlė 
žinia apie tai, kad JAV 
Valstybės departamentas pa
skelbė duodantis papildomus 
$5 milijonus po to, kai buvo 
davęs pirmuosius $5 milijo
nus vos penkioms dienoms 
praslinkus nuo revoliucionie
rių pradėtosios ofenzyvos 
prieš chuntą.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad gruodžio 25-osios 
naktį, Greenpoint ligoninėje 
staigiai ir netikėtai mirė Jur
gis Waresonas.

J. Waresonas visada buvo 
stiprus ir sveikas vyras, nie
kad nesiskundė savo sveika
ta, nėjo pas daktarus sveika
tos pasitikrinti. Užėjus šal
čiams, jį ištiko plaučių užde
gimas, be to sušlubavo šir
dis. Pabuvęs ligoninėje 3 
dienas—-mirė.

Jurgis gimė Lietuvoje Bu- 
čiūnų kaime, Pakruojo rajo
ne. Į Ameriką atvyko jau
nuolis, pas tėvą Jis gavo 
darbą prie statybų, įstojo į 
profsąjungą, United Bro
therhood of Carpenters and 
Joiners of America, Local 
Union 284.

Nuo pat pirmųjų dienų 
Jurgis įstojo į lietuvių pro
gresyvias organizacijas ir ta
po tų organizacijų veikėju. 
Jis veikė ne vien tik lietuvių 
organizacijose, jis buvo ir 
tarptautinių darbininkų or
ganizacijų rėmėjas, dalyvau
davo jų parengimuose ir mi
tinguose.

Jurgis per daug metų buvo 
išrenkamas “Laisvės” Direk
torių Tarybos ir “Laisvės” 
namo direktorium. Jis darbu 
prisidėdavo rengiant paren
gimus. Ypatingai daug pa
dirbėdavo “Laisvės” namui, 
kai reikėdavo remonto.

Su Jurgiu teko daug dirbti 
ir draugauti. Jis buvo kuklus 
vyras ir apie savo asmeniš
kus reikalus mažai kalbėjo. 
Jis buvo nevedęs, ir Ameri

koje neturėjo giminių — gy
veno vienas savo kukliame 
namelyje Brooklyne.

Labai gaila gero draugo ir 
gaila, kad neturėjo parašęs 
po mirtinio testamento. Ką 
per ilgų metų sunkaus darbo 
buvo susitaupęs ir turėjo 
namelį, New Yorko valdžia 
viską užšaldė, tik mažą dalį 
tepaskyrė palaidojimui.

Matthew P. Jurgio palai
dojimu rūpinosi Balton Fu
neral Home kur jo palaikai ir 
buvo pašarvoti.

Dienos pasitaikė labai šal
tos, mažai kas draugų atėjo 
paskutinį kartą su geru 
draugu atsisveikinti.

Jurgio palaikai išvežti į 
New Jersey kapines.

Kiek žinoma, Waresonas 
turi brolį ir daugiau giminių 
T. Lietuvoje, išreiškiame 
širdingą užuojautą jiems, o 
mes čia labai gailimės netekę 
gero draugo.

Jurgio draugas Paul

NAUJAMETINIS AIDO
CHORO BALIUS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais Aido choras 
surengė Naujųjų Metų susi
tikimą sausio 4 sekmadienį. 
Tą dieną oras pasitaikė labai 
šaltas ir vėjuotas, ypatingai 
senesnio amžiaus žmonėms 
nemalonus.

Aido choras per 69 metus 
dainuodamas ir linksminda
mas lietuvių visuomenę yra 
užsitarnavęs jos pagarbą. 
Kad ir nepalankioms gamtos 
sąlygoms į naujametį susiti
kimą atėjo geras skaičius 
Choro prietelių, o kurie ne
galėjo dalyvauti — prisidėjo 

'aukomis.
Dvi aidietės paruošė gerus 

pietus, kitos aidietės patar
navo prie stalų ir atliko kitus 
darbus. Išgertas tostas, ir 
pasakyti Naujametiniai lin
kėjimai.

Aido choro mokytoja Mil
dred Stensler su solistu Vik-

Bill Malin Carl Bender
S. Stasiukaitienė Nellie ir Paul Ventai
Anne Yakstis
Amelia Young
Ruth Bell

Amelia ir Walter Yuskovic 
Helen Esker-Jeskevičiūtė 
Ieva Mizarienė

I. ir A. Bimbai Jonas Juška

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Charles Ta II ošiunui
Reiškiu gilią gailesčio užuojautą jo žmonai ir jo 

visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems.

J. SMALENSKAS

Miami, Fla.
MIRK
CHARLES TAMOŠIŪNAS

Aš C. Tamošiūną sutikau 
Detroite. Išsikalbėjus su juo, 
sužinojau, kad jis buvo ban
dęs visokių darbų. Vienu 
tarpu jis buvo ristikų globė
jas (promoter). Jis taipgi su 
Petru Smalsčiu turėjo ūkį, 
vėliau gaspadoriavo vienas. 
Jis man į krautuvę atvežda
vo daržovių.

Charlis mokėjo sutikti su 
visais ir duodavo visiems 
gerų patarimų.

Su gilia širdies užuojauta 
visi, kurie pažino Charlį, jo 
gailisi. J. Smolenskas

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko sausio 9 d. Sausio 2 d. 
negalėjo įvykti dėl blogo oro.

Susirinkimą pravedė kuo
pos pirmininkė Polly Maldai- 
kis. Dalyvavo visi valdybos 
nariai, išskyrus vicepirmi
ninkę Mortą Burt.

Valdybos metiniai raportai 
priimti. Išrinkta komisija 
knygoms peržiūrėti: Amelia 
Žemaitis, Anna Kastravickas 
ir K. Thomas.

* * *
Po susirinkimo buvo vai

šės, kurias priruošė Helen 
Horsky. Sekantis susirinki
mas įvyks vasario 6 d. Jei 
būtų blogas oras, tai vasario 
13 d. Prašau visus narius 
dalyvauti.

* * *
Prieš Kalėdas John Žemai

tį mašina užgavo gatvėj. Dar 
vis tebeserga, bet jau stip
resnis.

J. Kirelis jau seniai serga.
Sausio 11 d. mirė Petras 

Juozapaitis.
John Vaičekauckas jau 

sveikesnis.
Linkiu visiems ligoniams 

greitai pasveikti. K. Thomas

toru Beckeriu atliko keliolika 
dainų. Ačiū V. Bekeriui už 
muziką šokiams ir dainas, 
praleidome popietį linksmai.’ 
Didelis ačiū šeimininkėms, ir 
visiems tą dieną pasidarba
vusiems. Dėkojame sve
čiams ir į balių atvykusioms 
svečiams. Aido choras šir
dingai dėkojame ir už aukas 
ir Naujametinius sveikini
mus.

Aido choro mokytoja Aldo
na Anderson (Žilinskaitė), ir 
jos vyras Andy iš Canados 
aukojo $16, po $10 aukojo 
buvusi choristė ir parengimų 
šeimininkė Julija Lazauskie
nė iš Floridos, M. L. JakŠ- 
čiai, V. Misiūnas, J. Pavilio
nis, F. Mazelienė, A. Rainie
nė, N. Stripeikienė.

Po $5 aukojo H. Širgėdie- 
nė, M. Šukaitienė, U. Ko- 
maitis ir S. Kazokytė-Jones.

Po $2 V. Kazlauskas ir Y. 
Draugas.

Onutė Babarskienė įteikė 
vertingą dovaną išlaimėji- 
mui.

Dar sykį visiems didelis 
ačiū. A. C. Valdyba

Shenandoah, Pa.
Sausio 6 d. mirė Emilija 

Motuzienė sulaukusi 88 metų 
amžiaus. Giliame liūdesyje 
liko sūnus Al Motuzą, gyve
nąs Murrysville, Pa.

Velionė buvo našlė. Prieš 
keliolika metų mirė jos vyras 
Kazys. Abu Motuzai gyven
dami Shenandoah, Pą. visuo
met dalyvavo su pažangiai
siais; skaitė “Laisvę” ir rėmė 
pažangųjų judėjimą; priklau
sė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 34 kuopai.

Šią liūdną žinią “Laisvei” 
pranešė sūnus Al Motuzas.

“Laisvės” kolektyvas iš
reiškiame širdingą užuojautą 
sūnui ir visiems artimie
siems. A. B. Y.

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVĘ"

Šie 1981 metai “Laisvės” 70 m. jubiliejiniai.
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

balandžio 26 d. 10 vai. ryto.

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė.,

Ozone Park, N
Po suvažiavimo įvyks banketas su menine programa. 

Tikimės turėti menininkų iš Tarybų Lietuvos. Taipgi bus
svečių iš tolimesnių Jungtinių Valstijų kolonijų ir 
Kanados. Banketo pradžia 2 vai. po pietų.

Beaumont, Cal.
SVEIKINAME

KAROLĮ PECHULĮ

"Laisvės"
direktoriams

Pirmadienį, sausio 26 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
Bendrovės direktorių posė
dis Laisvės salėje.

Dalyvaukime visi.
H. Buknienė, sekr.

K. Petrikienė 
ligoninėje

Karolis Pechulis
Karolis Pechulis šiomis 

dienomis sulaukė 104 metų 
amžiaus ir ta proga “Laisvei” 
paaukojo $100.

Jo dukra C. Karvelis, pri- 
siųsdama auką rašo: “Tėvas

Pirmadienį, sausio 19 d., 
Artūras Petriką pranešė te
lefonu, 
žė moti 
į St. C 
Jefferst 
jo įsakymu. Atrodo, kad d. 
Petrikięnės kraujo spaudi
mas pakilęs.

Aišku, Arturas nežinojo 
kaip ilgai teks draugei Petri- 
kienei ligoninėje pabūti.

Linkime draugei greit su
stiprėti, Ieva

kad tą dieną jis nuve- 
ną Katriną Petrikienę 
harles ligoninę, Port 
į>n, N. Y., jos gydyto-

Mirė Peter Villers
Walnut, California, mirė 

Peter Villers, tėvas Janet 
Brazinskienės, žmonos

sutiko A. Bimbą Rumford, 
Maine valstijoje kai A. B.- 
buvo visai jaunas. Sako Bim
ba ir tuomet buvo geras 
kalbėtojas.

Dėkojame draugui Pechu- 
liui už auką ir linkime jam 
daug, daug sėkmingų ir svei
kų metų. ADM

Frank Brazinskio, sūnaus 
mūsų direktorės ir ofiso dar
bininkės Sofijos Stasiukaitie
nės.

Viso “Laisvės” kolektyvo 
vardu reiškiu gilią užuojautą 
Bražinskų šeimai, Sofijai ir 
kitiems artimiesiems.

Ieva Mizarienė

BRIEFS
Gerald Carson from New

ton, Pa. writes to the Editor 
of The New York Times:

“Thomas Jefferson ate 
breakfast family-style at a 
boarding house common ta
ble on March 4, 1808, the 
day he became President of 
the United States. Dressed 
in a plain cloth suit, he 
walked from Conrad and Mc- 
Mum’s on New Jersey Ave
nue ($15 a week, room and 
board) to the Senate Cham
ber of the Capitol. There, at 
noon, he took the oath of 
office.

That night, the President 
ate his supper at the end of 
Conrad’s crowded table, far
thest seat from the fire
place.”

* * *
January 15 was the Rev. 

Dr. Martin Luther King Jr.’s 
birthday — he would have 
been 52 years old — and in 
classrooms and school audi
toriums throughout New 
York City, schoolchildren too 
young to remember him 
were taught who he was. It 
was a lesson about a great 
man.

Thousands of marchers ga
thered near the Washington 
Monument for rally honoring 
the late Rev. Dr. Martin 
Luther King, Jr., and simi
lar events took place all over 
the nation on his birthday. 

* * *
Soviet scholars have found 

new evidence linking ancient 
Siberia and North America. 
A recent Soviet archeologi
cal expedition headed by Dr. 
Nikolai Dikov found proof of 
the links at archeological 
sites excavated at Kamchat
ka Peninsula and in Chukot

ka, the area directly across 
the Bering Strait from Alas
ka.

Scholars have elong be
lieved that in ancient times, 
people migrated from what 
is present-day Siberia into 
North America. At that time 
the ocean level was lower 
and a dry land bridge exis
ted over what is today the 
Bering Strait.

* ♦ ♦

Elizabeth Repshis from 
Mass, writes that she owned 
a Daily Worker share which 
she bought in 1923 and since 
it was that old it was put in 
the New Museum of Literary 
Curiosities in New York 
among the American Com
munist Party papers.

♦ ♦ ♦

The exhibition of “The 
Russian Revolution in Art” 
at the Rosa Esman Gallery, 
29 West 57th Street 
(through January 31) is of 
some significance. This is the 
third exhibition the gallery 
has devoted to the subject.

Bse

Untitled gouache on paper 
by Aleksandr Rodchenko is 
among the works in “The 
Russian Revolution in Art,” 
the exhibition at the Rosa 
Esman Gallery.




