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KRISLAI
Mūsų 70-mečio sukaktis 
Reagano pirmoji spaudos 

konferencija
Karo pavojus
Kainos kyla, nedarbas 

didėja . . .
IEVA MIZARIENE

Jau įžengiame į antrąjį 
mūsų “Laisvės” jubiliejinių 
metų mėnesį. Pagalvokime 
kokiu būdu mes galime 70- 
mečio jubiliejų kuoiškilmin- 
giausiai paminėti. “Laisvės” 
Bendrovės tarybos direkto
riai jau rimtai susirūpinę. Jie 
žino, kad be mūsų visuome
nės pagalbos, vieni paminėji
mui negali daug atlikti.

Balandžio 26 d. šaukiamas 
suvažiavimas. Jame tikimės 
turėti dalininkų ir svečių iš 
tolimesniųjų kolonijų. Kiek 
teko girdėti, atrodo, atvyks 
draugų iš Kalifornijos, Flori
dos, Detroito, Chicagos, 
Naujosios Anglijos, gal net ir 
iš Kanados, bei kitų kolonijų.

Po suvažiavimo bus puikus 
banketas. Laukiame meni
ninkų, taip pat svečių iš 
Tarybų Lietuvos.

Paprastai pirmoji naujojo 
prezidento spaudos konfe
rencija duoda jo administra
cijos nustatytoms gairėms 
toną. Bet Reaganui taip nei
šėjo.

Jis kalbėjo apie kovą prieš 
infliaciją, bet tik dieną prieš 
tai — jis nuėmė kontrolę nuo 
vietinių aliejaus kainų. Tai 
pakels Amerikos aliejaus 
monopolistams pajamas apie 
10 milijonų dolerių. O šie 
pinigai eis iš darbo žmonių 
kišenių.

Jis nieko nesakė apie didė
jantį nedarbą, nuduodamas 
lyg jis tarytum visai neegzis
tuoja.

Taip pat, jis nieko neprisi
minė apie mūsų šalyje vyks
tantį terorizmą, apie Ku 
Klux Klano puolimus, ypa
tingai prieš juodosius žmo
nes.

Reaganas, kaip ir jo pa
skirtasis Valstybės Sekreto
rius militaristas Haig, kalbė
damas apie užsienio politiką, 
beveik paskelbė ko ne karo 
stovį! Vietoje kalbėti apie 
bandymus palengvinti įtemp
tą tarptautinę padėtį, jis 
savo karingais grasinimais 
grūmojo!

Taika pasaulyje nesilaiko 
grasinimais vienos šalies ki
tai, bet kyla bandant surasti 
bendrą kalbą.

Reagano grasinimais ki
toms šalims išsigando net ir 
dvasininkija. Štai žymus 
evangelistas Billy Graham, 
kalbėdamas 2,500 evangelis
tų susirinkime, net reikalavo 
pabaigti branduolinio ginkla
vimo varžybas.

Kainos kyla ir vis tebeky
la. Štai, kad ir mūsų įstaigo
je. Nuo gruodžio 1 dienos 
paštas pakėlė antrosios kla
sės pašto kainą į užsienį nuo 
10 c. už kiekvieną laikraščio 
kopiją iki 17. “Užsieniu” pri- 
skaitoma ir Kanada. Taip 
pat pakeltos pašto kainos 
pirmos klasės laiškams į už
sienį net iki 40 c. Tiek reikės 
mokėt rašant laiškams ir į 
Tarybų Lietuvą.

Bet, bėda ne tik su paš
tu — kainos kyla viskam. 
Dabartiniu laiku laikraščiui

Lenkijos karo veteranai 
kreipėsi į tautą

Varšuva. — Minint Lenki
jos išvadavimo iš nacių 35-ą- 
sias metines, įvyko Lenkijos 
karo veteranų susirinkimas. 
Tai buvo kareiviai ir karinin
kai, kurie Raudonosios Ar
mijos gretose kovojo prieš 
fašistinę Vokietiją.

Susirinkime apsvarstyta 
dabartinė padėtis krašte ir 
veteranų dalyvavimas įgy
vendinant priemones politi
niam gyvenimui normali
zuoti.

Susirinkimo dalyviai priė
mė kreipimąsi į lenkų tautą, 
kuriame sakoma: mes, karo 
su fašistiniais grobikais vete
ranai, Lenkijos piliečiai, ku
rie Tarybinės Armijos greto
se ir Tarybų Sąjungos parti
zanų būriuose kovojome su 
šūkiu “Už jūsų ir mūsų 
laisvę”, aktyvūs Lenkijos at
statymo iš griuvėsių daly
viai, kreipiamės į visus len
kus, kuriems brangi tėvynė, 
jos socialistinis vystymasis ir 
tarptautinis autoritetas, ir 
raginame sutelkti savo gre
tas, kad būtų normalizuota 
socialinė-politinė ir ekonomi
nė padėtis šalyje, duoti at
kirtį antisocialistinių jėgų už
mačioms Lenkijoje.

Antisocialistinių elementų 
ardomoji veikla ir įtempimo 
didinimas, pabrėžiama krei
pimesi, nukreipti prieš prie

mones socialinio teisingumo 
principams atkurti Lenkijos 
Liaudies Respublikoje, prieš 
normalų darbo ritmą liaudies 
ūkyje.

Washington. — Švietimo 
sekretorius Terrel Bell pa
naikino kontroversinius 
prez. Carterio administraci
jos potvarkius leisti moki
niams mokytis savo gimtąja 
kalba. Tai daugiausia palies 
ispaniškos kilmės vaikus.

Rems visus 
taikos planus

Maskva. — Kalbėdamas 
priėmime, surengtame čia 
viešinčiam Demokratinės 
Vokietijos Respublikos užsie
nių reikalų ministrui Oskarui 
Fišeriui, Tarybų Sąjungos 
užsienių reikalų ministras 
Andriejus Gromyka pareiš
kė, jog TSRS rems taikos 
pasiūlymus, nepaisant iš kur 
jie ateitų.

“Mes siūlome visoms val
stybėms bendrai pradėti ieš
koti kelių, vedančių prie gin
klavimosi lenktynių sumaži
nimo, prie nusiginklavimo ir 
visiško taikingo bendradar
biavimo”, kalbėjo Gromyka, 
pabrėždamas, kad TSRS 
rems iš visur ateinančią ini
ciatyvą, net ir iš JAV.

VIETNAMO VETERANAI PARADUOJA

Savo širdgėlą išliejo šiedu vyrai plakate, nešdami jį 
veteranų parade Indianapolyje.

New York. — Tuo tarpu, 
kai dvi dienas čia viešėjusi 
dalis buvusių JAV ambasa
dos įkaitų Irane grįžta namo 
patenkinta triukšmingu pa
radu Broadwajuje, priėmimu 
pas merą ir įvairiomis vaišė
mis, spauda praneša aipie 
Vietnamo karo veteranų pa
radą Indianapoly.

Ten sausio 31 d. gatvėmis 
pražygiavo keli šimtai vyrų, 
norėdami atkreipti visuome
nės dėmesį į save.

išsiversti — labai sunku. 
Tad, prašome mielųjų rėmė
jų bei skaitytojų nepamiršti 
prisidėti dosnia auka mūsų 
spaudai išlaikyti. Nelaukime 
vajaus sukelti fondui aukų 
tik kartą į metus. Tegu vajus 
tęsiasi per visus metus!

Parado vadovybė aiškino 
žmonėms, kad veteranai ne
pavydi buvusiems įkaitams 
garbės, bet su kartėliu prisi
mena savo dalią — jie sako, 
kad norime žmonėms pri
minti, jog dar ir dabar ligoni
nėse guli mūsų ginklo drau
gai be kojų ar be rankų, jog 
ir dabar dar yra daug nesu- 
grįžusių į namus — vieni jų 
savo galvas paguldę Pietų 
Azijos džiunglėse, o kiti din
gę be žinios. Jie klausia: 
“Kur geltoni kaspinai 
jiems?”

Savotiškas nepasitenkini
mas jaučiamas tarp Vietna
mo karo veteranų ir visoje 
Amerikoje, kaip rašo spau
da, dėl to, kad jiems tada 
tauta neparodė jokio dėme
sio, nei važiavo prezidentai 
jų pasitikti.

Salvadoro demokratinio revoliucinio fronto prezidentas 
Gullermo Ungo [kairėje] ir Salvador Samayoa, populiarių 
vadavimo jėgų grupės narys. Jiedu spaudos konferencijoje 
Mexico City kvietė pasaulį remti sukilėlius prieš civilių ir 
kariškių chuntą, kurią globoja JAV. Kadangi JAV jau 
atšaukė iš Salvadoro savo buvusį ambasadorių White, 
kuris kritikavo JAV politiką, laukiama, jog prez. Reagano 
palankumas chuntai dar padidėsiąs.

UŽ INDIJOS VANDENYNO
NUMILITARINIMĄ

Antananarivo, Madagas
car. — Čia posėdžiavo Pa
saulio Taikos Taryba, kurios 
prezidiumas parengė veiklos 
planus 1981-iesiems metams. 
Uždarydamas posėdžius, tos 
Tarybos prezidentas Romesh 
Chandra pareiškė: “Milijonai 
geros valios žmonių trokšta, 
kad Indijos vandenynas tap
tų taikos zona. Atsišaukime, 
kurį mes priėmėm, mes ne 
tik parėmėm Jungtinių Tau
tų nutarimą ir veiklos planą 
numilitarinti Indijos vande
nyną, bet ir patvirtinome 
eilę naujų konkrečių suma
nymų”.

Jis pareiškė, kad Taryba 
visu šimtu procentų stovi už 
Tarybų Sąjungos vadovo 
Brežnevo pereitų metų gruo
džio mėn. New Delhi padary
tą pasiūlymą sustiprinti tai
ką ir saugumą Persijos įlan
kos regione. Taryba taip pat 
remia ir Madagaskaro prezi
dento Didier Ratsiraka pa
siūlytą planą dėl konferenci
jos sušaukimo taikai sukurti 
Indijos vandenyno zonoje.
Kviesdami prie taikos, Tary
bos nariai atkreipė pasaulio 
dėmesį į imperialistų kari-
nius kėslus, paminėdami 
JAV, NATO ir Kiniją.

Tęsiama Helsinkio 
pakto konferencija

Madrid. — Po penkių sa
vaičių pertraukos čia vėl 
susirinko posėdžių Helsinkio 
paktą pasirašiusiųjų 35 val
stybių atstovai. Jei pirmoji 
konferencijos pusė buvo 
skirta peržiūrėti, kaip buvo 
vykdomi įvairūs susitarimai 
žmogaus teisių srityje, tai ši 
dalis bus paskirta nusiginkla
vimo klausimams aptarti.

Tafybų Sąjunga remia per
nai gruodžio 8 d. pasiūlytąją 
Lenkijos rezoliuciją šaukti 
konferencijai aptarti nusigin
klavimui Europoje.

Lima. — Peru ir Urugva
jus sustabdė karo veiksmus 
po penkių dienų pasienio 
ginkluotų susirėmimų. Buvo 
kariaujama dėl teritorijos, 
prie kurios abidvi valstybės 
reiškia pretenzijų. Ji ligšiol 
buvo Peru valstybėje pagal 
1941 m. sutartį, kurią Urug
vajus po 10 metų nutraukė. 
Dar neaišku, katrie laimėjo.

Kviečia pradėti pasitarimus 
dėl nusiginklavimo

Washington. — Buvęs 
Pennsylvanijos gubernato
rius William Scranton, da
bartinis JAV organizacijos 
Jungtinėms Tautoms remti 
prezidentas, sausio 26 d.

Iranas reikalauja 
įrodymų

Teheran. — Islamo repu- 
blikonų partijos vadas ajato- 
la Mohammed Behesti, kuris 
taip pat yra ir Irano Aukš
čiausiojo Teismo galva, sau
sio 28 d. spaudos konferenci
joje pareiškė, jog visi JAV 
įkaitai, prieš išleidžiami iš
vykti iš Irano su Alžyro 
atstovais, sakė, kad jie buvo 
gerai traktuojami. Tuo tar
pu, jis sako, dabar jie sugrį
žę kalba priešingai. Tad jis 
pareikalavo, kad JAV pa
teiktų įrodymus, tai tada 
galima būsią diskutuoti.

lankėsi Baltuosi
se ir ten pateik
zacijos parengtį 89 psl. pra
nešimą dėl santykių tarp 
JAV ir Tarybų Sąjungos.

Tarp daugelio
cijų, pirmiausia naujoji admi
nistracija kviečiama pradėti 
nutrūkusius pasitarimus dėl 
ginklų kontrolė 
kviečiama atša
karo” suvaržymus prekybo
je, nors pritariama ir toliau 
laikytis embargo dėl grūdų 
pardavimo.

Pasitarime, k
ninkavo

uose Rūmuo- 
ė tos organi-

rekomenda-

s. Taip pat 
likti “šaltojo

uriam pirmi- 
viceprezidentas 

George Bush, dalyvavo Val
stybės sekretorius Alexan
der M. Haig, gynybos sekre
torius Caspar Weinberger, 
tautinio saugumo patarėjas 
Richard Allen, Jungtinių 
Tautų ambasadorė Jeanne 
Kirkpatrick, prez. Reagano 
patarėjai ir daug kitų.

ROMESH CHANDRA

United Nations. — Čia 
gautas Bolivijos Darbo Cen
tro vado Max Toro prašy
mas, kad JT ir visos kitos 
organizacijos pasmerktų Bo
livijoje siautėjančių diktatū
rą. La Paz mieste sausio 15 
d. kariuomenė žiauriai nu
kankinus devynis valdžios 
opozicijos vadus.

Paryžius. — Nors Prancū
zija buvo oficialiai pasiskel
busi neutrali Irako-Irano 
konflikte, dabar jau prisipa
žino, kad Irakui pristatė ke
turis Mirage džetus. Valdžia 
sako, kad tie lėktuvai buvo 
užpirkti 1977 m. Irakas sako, 
kad to Prancūzijos žygio nie
kados neužmirš.

Bankok, Thailand. — Kini
jos ministras pirmininkas 
Zao pareiškė čia susirinku
siems to regiono nekomunis
tinių šalių atstovams, kad 
Kinijos parama Pietryčių 
Azijos komunistiniams parti
zanams esanti tik “ideologinė 
ir moralinė”.

Washington. — Adminis
tracijos atstovai tvirtina, 
kad, nepaisant karingai nu
teiktų prez. Reagano ir Val
stybės sekretoriaus Haig pa
reiškimų, ruošiami planai at
naujinti pasitarimus su Tary
bų Sąjunga dėl ginklų kon
trolės.

Buvęs žydas- 
Paryžiaus 
arkivyskupas

Paryžius. — Popiežius Jo
nas Paulius II paskyrė Pary
žiaus arkivyskupu monsinjo
rą Jean-Marie Lustiger, 54 
m. amžiaus, ligšiol buvusį 
Orleano vyskup

Kadangi Paryžiaus arki
vyskupai beveik automatiš
kai tampa kardinolais, tai 
tikimasi, jog ir 
trukus gaus ka 
rę.

Lustiger yra 
žiuje 1926 m. Jo tėvai buvo 
Lenkijos žydai, motina tapo 
išvežta į koncentracijos sto
vyklą Lenkijon ir tenai žuvo. 
Jis pats slapstėsi ir buvo 
išaugintas kata 
apkrikštijo, kai 
metų. Suaugęs 
tapti kunigu. D 
si labdarybės s 
damas moksleiviams ir stu
dentams.

U.

Lustiger ne- 
rdinolo kepu-

gimęs Pary-

likų, kurie jį 
jam buvo 14 
apsisprendė 

aug darbavo- 
rityje, padė-

■ ------------------------------------------------------ --------- ■ - ............ ........................... '....................... ..... ...................... ....................................................'

APDOVANOTI UŽ ŠAUNIUS DARBUS
Vilnius. — Lietuvos TSR

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume sausio 21 d. 
įteikti aukšti valstybiniai at- 
žymėjimai keturiems veikė
jams už jų šaunius darbus, 
kuriuos jie atliko ir toliau
dirba tarybinės liaudies ir 
šalies labui.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo įsakus per
skaitė Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo sekretorius S. Naujalis, o 
atžymėjimus įteikė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios

bos Prezidiumo pirmininkas ' siosios Tarybos Prezidiumo
Antanas Barkauskas, kuris 
vėliau apibūdino ir atžymė
tųjų nuopelnus.

Spalio revoliucijos ordinas 
įteiktas Lietuvos Komunistų 
partijos Revizijos komisijos
pirmininkui socialistinio dar
bo didvyriui Kazimierui 
Liaudžiui. Darbo raudono
sios vėliavos ordiną gavo 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
Algirdas Brazauskas. Tautų 
draugystės ordinais apdova
noti Lietuvos TSR Aukščiau-

pirmininko pavį.duotoja Leo
kadija Diržinskjaitė-Piliušen- 
ko ir Lietuvos kultūrinių
ryšių su tautiečiais užsienyje 
draugijos “Tėviškė” pirmi
ninkas gen. Pranas Petronis.

Iškilmėse atsilakė Lietu
vos TSR Komuiiistų partijos 
pirmasis sekr.
kevičius, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos
Ringaudas Songaila ir visa 
eilė aukštų partijos ir vy
riausybės darbu

Petras Griš-

pirmininkas

otojų.
Tary-

M .'■f/'?

Bendroje nuotraukoje: ordinais apdovanotieji K. Liaudis, L. Diržinskaitė-Piliušenko, 
A. Brazauskas ir gen. P. Petronis su aukštaisiais partijos ir vyriausybės darbuotojais.
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Socialistai susipranta
Madride įvykęs 15-as Socialistinio Internacionalo kongre

sas rodo, kad toje pasaulinėje organizacijoje susispietę 
socialdemokratai susipranta, pradeda aiškiau stoti už 
pasaulinės taikos išlaikymą, pradeda labiau linkti į 
bendradarbiavimą su komunistais.

Kaip apie tai rašo pažangus dienraštis “Daily World” 
(sausio 23, 1981), aiškūs simptomai tą patvirtina:
1. Socialistinis Internacionalas priėmė eilę rezoliucijų, 

kuriose pabrėžiama, kad detantės išlaikymas yra 
būtinas. Tarybinis žurnalas “Soviet Weekly” sveikina tą 
žingsnį.

2. Socialistinio Internacionalo kongresas vienbalsiai pritarė 
Nusiginklavimo komisijos rezoliucijai, kad darbuotis už 
pasaulinį nusiginklavimą yra pirmoji visų socialistų 
užduotis. Tos komisijos priekyje stovi Kalevi Sorsa, 
suomis socialistas.
Kalevi Sorsa, Socialistinio Internacionalo generalinis 
sekretorius Bernt Carlsson ir eilė kitų šalių atstovų 
lankėsi Tarybų Sąjungoje ir tarėsi su Brežnevu, TSRS 
Kompartijos vadovu. Socialistinio Internacionalo delega
cijos ir TSRS Kompartijos vadovybė išleido bendrą 
komunikatą apie reikalą kartu darbuotis už taiką.

4. Washingtone neseniai vyko trijų dienų įvairių socialde
mokratinių grupuočių konferencija, į kurią buvo pa
kviesti žymūs Europos socialistų lyderiai: Švedijos Olaf 
Palme, Britanijos Tony Benn, Prancūzijos Francois 
Mitterand, Vakarų Vokietijos Willi Brandt. Visi keturi 
svečiai iš Europos ragino Amerikos socialistus bendra
darbiauti su kitais kairiečiais kovoje už pasaulinę taiką— 
ir jų kalbos buvo sutiktos su aplodismentais.

Ką tas reiškia? Mums atrodo, kad tai sveikas, džiuginan
tis reiškinys. Fašizmas atėjo į Europą, ir po to baisusis 
Antras pasaulinis karas, didele dalimi dėl to, kad 
darbininkų klasė buvo susiskaldžiusi, ypatingai Vokietijoje, 
kur socialdemokratai nenorėjo bendradarbiauti su komu
nistais, o komunistai kaltino socialdemokratus esant 
“social-fašistais”. Bet faktas lieka, kad nežiūrint visų 
skirtumų ir nesutikimų, nežiūrint visų nesutampančių 
tikslų ir metodų, socialistai ir komunistai lieka esminės 
darbininkų klasės srovės. Tarybinis teoretikas Aleksan
dras Likovas, rašydamas dar 1979 metais žurnale “Panora
ma”, tą tiksliai apibūdino sakydamas, kad socialistai ir 
komunistai yra “dvi didžiosios jėgos tarptautiniame 
darbininkų judėjime”.

Gerai, dalykai juda gera linkme pasauline plotme. Bet 
kaip pas mus? Ar lietuviškieji socialdemokratai bent žino, 
ką sako jų kolegos? O gal jie, įtūžę savo anti-komunistinėje 
neapykantoje, net negirdi, ką skelbia Socialistinis Interna
cionalas?

Bet, žinoma, niekad nereikia prarasti vilties. Gyvenimas 
atneša visokių staigmenų. Gal logiški žymiųjų socialistinių 
lyderių žodžiai prasiskverbs į dulkėtus “Naujienų” redakci
nius kambarėlius, kur kurčios ausys ir atsilikusios 
smegenys nieko negirdi,—ir nieko nesupranta!

ISPANIŠKAS VYNAS 
SUSUKO GALVELĘ . . .

Iki šiol marijoniški, pran
ciškoniški ir kitoki “vaduoto- 
jiškosios” mosties laikraštu
kai neatsidžiaugia, kad į Ma
drido konferenciją JAV-bių 
delegacijos sudėtyje buvo 
nuvykęs ir vienas lietuvis. 
Tai 44 metų General Electric 
kompanijos tarnautojas iš 
Philadelphijos — Rimas Ce- 
sonis. Matot, šaukia dešinieji 
ponai, koks didelis “kovoto 
jas” tas mūsų Rimukas! Tik 
bėda: vargšas ponas Cesonis 
per visą savo laiką Madride 
“kovojo” ... tylėdamas. 
JAV-bių delegacijos bosai jį 
pasodino į patį galą už savo 
nugarų ir nė kartelio nedavė 
net prasižioti. Už tai Rimutis 
plačiai atvėrė burną vos tik 
sugrįžęs į Ameriką.

Savo ilgame interviu per 
Philadelphijos lietuvių radijo 
valandėlę (vėliau ta šneka 
buvo perduota ir per kezinę 
New Yorko laidą) Rimas Ce
sonis šitaip pareiškė: “Kaip 
tik man teko būti vienu metu 
netoli Sovietų delegacijos ir 
visai arti prie Dubinin, kuris 
rankoj laikė stiklinę vyno ir 
man taip norėjosi — jam 
kažkaip stuktelti į tą vyną, 
kad ir save apsipiltų ir kitus 
apipiltų ...”

Tai šitokius proto “galiū
nus” tesugeba išugdyti ponai 
“vaduotojai” . . . Nei pagar
bos kitų šalių diplomatams, 
nei paprasčiausio mandagu
mo, kurio laikosi kiekvienas 
išauklėtas žmogus, nežiūrint 
kokių pažiūrų jis bebūtų!, .

Žinoma, ispaniškasis vy
nas, nesaikingai jį per priė
mimus vartojant, susuko 
neatsparią galvelę, ir todėl 
delegacijos bosai teisingai 
padarė, kad neleido Česoniui 
viešai prabilti. Jis būtų dar 
didesnių nesąmonių pri- 
pliauškęs apie Pabaltijo val
stybių “kančias”, negu pats 
amerikietiškosios komandos 
vadas Griffin Bell ar jo deši
nioji ranka Max Kampelman. 
“Įleisk kiaulę į bažnyčią, tai 
ir ant altoriaus užlips”, — 
sako sena lietuvių patarlė, 
kuri būtų labai tikusi marijo- 
niškiems-pranciškoniškiems 
aprašymams apie minėto po
no didvyriškus “žygius” Ma
dride.

LABAI PROTINGOS 
LIETUVOS JAUNUOLIO 
PASTABOS

Ruoški II ės “Laisvės”
70 m. sukakties minėjimui

Kanadiečių lietuvių savait
raštis “Nepriklausoma Lietu
va” gruodžio 12 d. atspausdi
no iš Tarybų Lietuvos jau
nuolio labai gražų laišką. 
Tarp kitko, jame sakoma:

“Turiu prisipažinti, man 
sunkoka Jums rašyti, jau 
vien dėl to, kad mane ir jus 
skiria didelis amžiaus skirtu
mas, bet ramina, gal net 
džiugina, tai kad mano min
tys kažkuo tai artimos ir 
Jums.

Mes gyvename perdaug 
skirtinguose pasauliuose ir 
perdaug toli vieni nuo kitų 
kad gyventume visiškai vie
nodai. Bet ir čia ir pas Jus 
gyvena tie patys žmonės iš 
Kūno ir Kraujo. Ir jie, kaip 
ir mes, mąsto, galvoja, klys
ta ir myli, tikriausiai vieno-

Mane džiugina tai, kad 
mano mintys ne svetimos ir 
Jums. Atstumai lieka atstu
mais, bet dabartiniame am
žiuje ne tai svarbu. Svarbu 
kad žmogus supranta žmogų, 
net jei juos skiria didžiausi 
toliai.

Šiemet perėjau jau į 4-tą 
kursą ir studijuoti man beli
ko 2 metai, ir tai nepilni. Tik 
ką prasidėjo nauji mokslo 
metai mūsų akademijoje, tai 
buvo daug balių ir šiaip 
pasilinksminimų su senais 
draugais, nes visi buvome

nesimatę 2 nilnus vasaros 
mėnesius. Šią vasarą turėjau 
1 mėnesį praktikos darbų, 
tai kiek plačiau susipažinau 
su savo specialybe, susipaži
nau ir su daugeliu žmonių.

Šiemet Lietuvoje oras taip 
pat buvo labai prastas, daug 
lijo, buvo šalta ir drėgna. 
Niekas negali, o gal nenori 
paaiškinti, kas darosi su že
mės atmosfera. Vieni kaltę 
verčia saulei, būk tai suma
žėjęs jos aktyvumas ir ma
žiau spindulių tenka žemės 
paviršiui. Kiti kaltę verčia 
pačiam žmogui, prigaminu
siam milijonus tonų nuodų, 
bombų, užteršusiam žemę fa
brikų dūmais. Aš pilnai ti
kiu, kad branduoliniai sprog
dinimai ir kiti panašūs ban
dymai daro didžiulę žalą že
mės atmosferai ir todėl taip 
greitai keičiasi klimatas že
mėje.”

IR ŠIOJE MOKSLO 
SRITYJE TARYBŲ 
LIETUVA GALI 
DIDŽIUOTIS

Pernai atžymint Lietuvos 
Mokslų Akademijos 40-tąsias 
metines, dienraščio “Tiesa” 
korespondentė Teresė Kezie- 
nė, tarp kitko, paklausė 
Akademijos ilgametį prezi
dentą Juozą Matulį:

— Šiandien daugiausia 
kalbame apie technikos pa
žangą. Yra mokslų, nedaly
vaujančių gamyboje, bet sa
votiškai ją veikiančių, ug
dančių bendrąją kultūrą. Tai 
humanitariniai mokslai. Kuo 
jie didžiuojasi?

Prezidentas atsakė:
— Gamtos ir humanitari

nių mokslų pasiekimus ge
riausiai apibūdina mokslinės 
literatūros publikacija. Juk, 
pavyzdžiui, paskelbta visuo
meninių mokslų literatūra — 
tai ir yra šių mokslų diegi
mas į praktiką. Net jeigu 
neskaičiuosime šimtų prane
šimų, kuriuos mokslininkai 
padarė konferencijose, sim
poziumuose, seminaruose, iš
spausdino sąjunginiuose ir 
užsienio žurnaluose ar rinki
niuose, Mokslų Akademija 
dešimtajame penkmetyje pa
ruošė ir išleido 825 leidinius, 
kurie sudaro 9350 spaudos 
lankų. Tarp jų didelė dalis 
leidinių, paruoštų Istorijos, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutuose.

Galime pagrįstai pasi
džiaugti, kad Tarybų Lietu
va tapo ne tik lituanistikos, 
bet ir baltistikos pasauliniu 
tyrinėjimo centru.

PIRMAS KARTAS BE 
APŠMEIŽIMO IR
TARYBŲ LIETUVOS 
PRAKEIKIMO

Chicagos jėzuitų kunigų 
“Drauge” sausio 19 d. po 
antrašte “Apvogta Vievio 
bažnyčia” rašoma:

“Komunistinė “Tiesa“ 
praėjusių metų gruodžio 14 
d. laidoje paskelbė ilgoką 
reportažą “Seifas dingo nak
tį”. Iš reportažo sužinome, 
kad praėjusių metų rugsėjo 
15 d. naktį buvo žiauriai 
apvogta Vievio bažnyčia. 
“Tiesos” pranešimu, “išmuš
tas langas bažnyčioje, išlauž
tos vienerios durys, kitos, 
trečios iš vidaus atvertos, 
išplėštos aukų dėžutės, dingo 
iš zakristijos kilimas ir sei
fas, tik žymė grindyse rodo 
jo buvimo vietą . . .”

Vievio klebonas kun. Vy
tautas Sidaras atvykusiam 
įvykio tirti milicijos majorui 
pareiškė: “Seife buvo 14 
tūkstančių rublių, obligacijų, 
kelios taupomosios kasos 
knygelės, dokumentai, baž
nytinė taurė ...”

Atrodo, kad šį kartą milici
ja vagystės nepraleido pro 
pirštus, nes tą pačią naktį iš 
Vievio dingo ir “Volga” sunk- 
vežimėlis. Milicija, ieškoda
ma nusikaltėlių, panaudojo

net malūnsparnį ir iš jo 
pastebėjo, kaip mėlynas 
“Volgos” sunkvežimis keliu 
skubėjo Kauno link. Po įvai
rių pastangų milicijai pavyko 
pagauti keturis jaunuolius, 
visus jau gimusius po II pas. 
karo ar pokario metais, nie
kur nedirbančius, jau teistus 
už kriminalinius nusikalti
mus. Pasirodo, kad iš Vievio 
bažnyčios pavogtą taurę jau 
buvo pardavęs kažkoks Juo
zas Titenis. Pasak “Tiesos”, 
milicijai pavyko surasti ir 
nukentėjusiems grąžinti tris 
tūkstančius rublių.

“Ačiū milicijos darbuoto
jams, kurie taip greitai suga
vo nusikaltėlius”, — pasak 
“Tiesos” dėkojo Vievio baž
nyčios klebonas kun. Vytau
tas Sidaras.

Pagauti kaltininkai apie 
bažnyčios apiplėšimą taip pa
sakoja: “Išlaužėme duris, po 
to kitas. Ten stovėjo seifas. 
Jį vilkome su kilimu. Rastais 
karučiais seifą atvežėme iki 
gatvės. Su Taparausku vėl 
nuėjome į kelių statybos val
dybą. Ražauskas liko prie 
seifo. Valdybos kieme sargo 
nesimatė. Radome ‘Volgą’. 
Taparauskas užvedė mašiną. 
Seifą pakrovėme ir nuvažia
vome į Garliavą . . . Pinigus 
dalinomės pas Titenį. Juos 
skaičiau aš. Titeniui davėme 
2000 rublių, o man, Ražaus- 
kui ir Taparauskui teko po 
4,000 rublių. Taurę, obligaci
jas ir kilimą palikome pas 
Titenį...”

Ar bus bažnyčiai sugrąžin
ta likę 11,000 rublių, kurie 
greičiausiai buvo laikomi mo
kesčiams valdžiai sumokėti, 
iš aprašymo neaišku.

Bet “Tiesos” reportažo iš
vada skamba gan griežtai: 
“Darbo šioje byloje dar 
yra”, — sako majoras J. 
Kruopis. “Žinau viena, kad 
nusikaltėliai gaus tai, ko nu
sipelnė. Taip buvo, taip ir 
bus . . .”

APIE DARBO ŽMONIŲ 
PADĖTĮ KAPITALO 
ŠALYSE

Žurnale “Liaudies ūkis” (18 
num.) skaitome: .

“Per praėjusius dešimt 
metų vartojamosios prekės 
ir paslaugos išsivysčiusiose 
kapitalistinėse valstybėse 
pabrango daugiau kaip du 
kartus. Šioje srityje pirme
nybė tenka Didžiajai Britani
jai ir Italijai — vartojamo
sios kainos jose 1970-1979 m. 
padidėjo 300%, Prancūzijoje 
ir Japonijoje kainos pakilo 
210%. Jungtinėse Valstijose 
vartojamosios kainos beveik 
padvigubėjo, beje, jos didėjo 
triskart sparčiau negu sep
tintajame dešimtmetyje. Pa
stebėtina, kad ypač sparčiai 
didėjo maisto produktų kai
nos: Anglijoje — 3,5 karto, 
Ispanijoje — 3,3, Prancūzijo
je, Švedijoje, Japonijoje — 
2,2, JAV — 2 kartus.

Pragyvenimo pabrangimas 
atsiliepė visų kategorijų dar
bo žmonių, bet ypač bedar
bių, padėčiai. Antai VFR, 
Danijoje vidutinis pašalpų 
bedarbiams lydis sudaro 
70% darbo užmokesčio, o 
JAV — tiktai 50%. Jungti
nės Valsuose 18% bedarbių 
negauna atitinkamų pašalpų. 
VFR apie 30% visų užregis
truotų bedarbių negavo val
stybinės paramos, Prancūzi
joje — daugiau kaip pusė, 
Didžiojoje Britanijoje — apie 
20%.

Ekonominė krizė ir infliaci
ja padidino buržuazinės vi
suomenės poliarizaciją. 
Jungtinėse Valstijose, pra
dedant 1975 m., beturčių, 
kurių pajamos yra mažesnės 
už oficialią neturto ribą, pa
daugėjo nuo 23 iki 26 mln. 
Aštuntojo dešimtmečio pa
baigoje Anglijoje buvo 4,8 
mln. beturčių, arba 9% visų 
šalies gyventojų, Prancūzijo
je — 16 mln., arba 30% visų 
gyventojų.

Toliau diskriminuojamas

KAUNO ROTUŠĖ-
SANTUOKŲ RŪMAI

Antrąją jaunystę po regeneracijos įgijo Rotušės aikštė Kaune. 
Daugelį amžių čia buvo koncentruojami architektūros ir meno 
šedevrai. Sąjunginės reikšmės architektūriniu paminklu paskelb
tos aikštės vertingiausias bruožas yra harmonija, visų ansamblio 
komponentų kompozicinis vientisumas.

Rotušė įgijo naują funkciją — dabar čia įrengti Santuokų 
rūmai. Rekonstruotuose gotikos stiliaus pastatuose įrengtos pa
rodų salės, muziejai.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotraukoje: sutuokta dar viena jauna
vedžių pora.

TELEGRAMA IŠ 
TARYBŲ LIETUVOS

LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 29 ir 30 dienomis 
Vilniuje, Operos ir Baleto 
Teatro rūmuose, įvyko Lie
tuvos Komunistų Partijos aš
tuonioliktasis suvažiavimas. 
Į jį Respublikos komunistai 
išrinko 933 delegatus — re
voliucinio judėjimo, pilietinio 
ir didžiojo tėvynės karų da
lyvius, Tarybų Sąjungos ir 
socialistinio darbo didvyrius, 
darbo pirmūnus, partinius, 
profsąjungų ir komjaunimo 
darbuotojus, mokslo, kultū
ros ir meno veikėjus, TSRS 
ginkluotojų pajėgų atstovus.

Lietuvos KP Centro Komi
teto ataskaitą suvažiavimui 
pateikė Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius. Pranešėjas pla
čiai išnagrinėjo Respublikos 
partinės organizacijos darbą 
vadovaujant visuomeniniam 
politiniam gyvenimui, ekono
mikai ir kultūrai, plačiai kal
bėjo apie laimėjimus, pasiek
tus dešimtajame penkmetyje 
ir uždavinius, kuriuos reiks 
spręsti per vienuoliktąjį 
penkmetį.

Priešakinėse gamybininkų, 
kultūros, švietimo, mokslo 
darbuotojų gretose, pažymė
jo pranešėjas, visada buvo 
komunistai. Po praėjusio su
važiavimo Respublikos parti
nė organizacija padidėjo 25 
tūkstančiais žmonių ir dabar 
jau turi 171 tūkstantį TSKP 
narių bei kandidatų į narius. 
55 procentus jų sudaro dar
bininkai ir kolūkiečiai. Per 
ataskaitinį laikotarpį žymiai 
aktyviau ir kryptingiau pra
dėjo dirbti pirminės partinės 
organizacijos, kurių šiuo me-

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

moterų darbas. Prancūzijoje 
moterys sudaro 39% darbo 
jėgos, tačiau darbo biržoje 
užregistruotų bedarbių tarpe 
jų yra daugiau kaip pusė. 
Moterims mažiau mokama už 
darbą. JAV dirbančių mote
rų darbo užmokestis 1979 m. 
sudarė 59% vyrų uždarbio. 
Panaši padėtis ir kitose išsi
vysčiusiose kapitalistinėse 
valstybėse.”

tu yra daugiau kaip penki 
tūkstančiai.

Lietuvos Komunistų Parti
jos aštuonioliktasis suvažia
vimas atskiru darbotvarkės 
punktu apsvarstė klausimą 
dėl TSKP Centro Komiteto 
projekto Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos dvide
šimt šeštam suvažiavimui 
“pagrindinės TSRS ekonomi
nio ir socialinio vystymo 
kryptys 1981 — 1958 me
tams ir laikotarpiui iki 1990 
metų”. Pranešimą padarė 
Respublikos Ministrų Tary
bos pirmininkas Ringaudas 
Songaila.

Svarbiausias vienuoliktojo 
penkmečio uždavinys, sufor
muluotas TSKP CK pagrin- * 
dinių krypčių projekte, yra 
toliau kelti tarybinių žmonių 
gerovę. Vadu 
šiuo uždaviniu 
suvažiavimas
blausias gaires, kaip vie
nuoliktojo penkmečio metais 
toliau visapusiškai plėtoti 
Respublikos
mokslą ir kultūrą, didinti jos 
indelį į komunistinės visuo
menės kūrimą 
je.

Diskusijose dėl pranešimų 
kalbėjo 29 delegatai ir suva
žiavimo svečia 
komunistų vis 
nių vardu jie užtikrino TSKP 
Centro Komitetą, jo politinį 
biurą, asmeniŠ 
Brežnevą, jog Tarybų Lietu
vos darbo žmonės su didžiule 
atsakomybe si< 
įgyvendinti TS 
šeštojo suvaži 
mai ir vienuoliktojo penkme
čio užduotys.

Suvažiavimo 
rinko Lietuvos KP Centro 
Komitetą, rev 
ir delegatus į 
šimt šeštąjį suf ažiavimą.

ovaudamasis
Lietuvos KP 

nubrėžė svar-

ekonomiką,

Tarybų šaly-

i. Respublikos 
ų darbo žmo-

kai draugą L.

ęks, kad būtų 
KP dvidešimt 
avimo nutari-

delegatai iš-

zijos komisiją 
TSKP dvide-

JVYKO LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO 
PLENUMAS.

Ji apsvarstė 
klausimus.

Lietuvos KP 
teto pirmuoju 
išrinktas Petį); 
čius, Lietuvos 
Komiteto antr 
riumi -— Nikaldjus Dybenka, 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretoriais 
Astrauskas, Algirdas Bra
zauskas, Lionginas Šepetys.

V. Petkevičienė

organizacinius

Centro Komi- 
sekretoriumi 

as Griškevi- 
KP Centro 

joju sekreto-

— Vytautas



PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 6,1981 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

Išeivių katalikų filosofų 
teorijos ir darbai

KADRŲ KALVĖ tarptautinėmis temomis

[Nauja kryga apie emigracines klerikalų 
humanizmo koncepcijas]

Knygoje “Ideologinės sro
vės lietuvių išeivijoje” daug 
vietos yra skirta katalikiškos 
filosofijos emigracijoje nagri
nėjimams. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Filosofi
jos, sociologijos ir teisės in
stituto mokslininkai, dau
giausia Antanas Gaidys ir 
Bronius Deksnys, jau eilę 
metų tyrinėja išeivijos kata
likų filosofines pažiūras ir 
darbus, paskelbė šių tyrinė
jimų temomis visą eilę studi
jų. Vienas iš šios mokslinės 
veiklos rezultatų yra nauja 
Broniaus Deksnio knyga, ku
rią išleido minėtas institutas 
ir “Minties” leidykla.

Šį rudenį B. Deksnio 166 
puslapių studija — “Huma
nizmas ir katalikybė” — pa
sirodė Lietuvos knygynuose. 
Jos temą sukonkretina ir 
patikslina knygos paantraš
tė — “Teocentrinio humaniz
mo koncepcijos lietuvių išei
vijoje”. Autorius, nagrinėda
mas vieną tam tikrą katali
kiškos filosofijos išeivijoje 
rūšį, siekia platesnių uždavi
nių — apskritai aptarti ir 
įvairiapusiškai išnagrinėti 
konkrečią, realiąją kataliky
bės moderniųjų pažiūrų į 
humanizmą prasmę. Jis savo 
knygos įvade nurodo: “Hu
manizmo idėjos šiais laikais 
pasaulyje užima svarbią vie
tą. Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos pergalė ir 
socialistinės visuomenės su
kūrimas mūsų šalyje, pasau
linės socializmo sistemos su
sidarymas ir augimas leidžia 
vis didesniu mastu įgyven
dinti marksistinio humaniz
mo teoriją. Antra vertus, 
pasaulinės kapitalizmo siste
mos krizės sąlygomis inten
syvėja visų buržuazinės vi
suomenės gyvenimo sferų 
dehumanizacija, kuri itin 
skaudžiai paliečia milijonus 
darbo žmonių, sukelia jauni
mo maištus, inteligentijos 
protestus. Šie reiškiniai liu
dija humanistinų vertybių 
pasiilgimą ir didelės žmoni
jos dalies ryžtą kovoti dėl 
žmoniškesnių gyvenimo sąly
gų”.

Autorius rašo, kad buržua
zinių humanizmo koncepcijų 
kritinė analizė, jų filosofinių 
pagrindų nagrinėjimas, so
cialinės ir ideologinės funkci
jos atskleidimas yra vienas iš 
Lietuvos mokslininkų užda
vinių. Tuo tikslu ir parašyta 
knyga, kurioje pateikiama 
“lietuvių buržuazinės emi
gracijos teocentrinio huma
nizmo ištakų, raidos, pasau
lėžiūrinių pagrindų, jų ideo
loginės funkcijos analizė”. 
Darbe B. Deksnys stengiasi 
atskleisti vienos iš buržuazi
nio humanizmo atmainų — 
teocentrinio humanizmo-kon- 
cepcijos — atsiradimo sąly
gas ir priežastis, nusakyti 
jos specifiką lyginant su 
ankstesniomis katalikybės 
pažiūroms į žmogų, jo padėtį 
pasaulyje ir visuomenėje. 
Nagrinėjama teocentrinio 
humanizmo idėjų pradžia 
buržuazijos valdomoje Lietu
voje, atskleidžiama, kaip jos 
išaugo į išsamiau suformu
luotas koncepcijas kai kurių 
katalikų filosofų ir teologų 
darbuose pokarinėje lietuvių 
buržuazinėje “dipukų”, emi
gracijoje, kaip tos koncepci
jos buvo plėtojamos iki II 
Vatikano susirinkimo ir po 
jo. Autorius, tyrinėdamas 
katalikų filosofų pažiūras, 
kartu siekia atskleisti, kiek 
jos prisideda prie tų filosofų 
politinio nusistatymo, prie 
dalyvavimo politinėje bei 
propagandinėje antitarybi
nės lietuvių emigracijos

veikloje. B. Deksnys remiasi 
įvairia tarybine ir užsienio 
literatūra, nagrinėjančia ak
tualias humanizmo santykių 
su katalikybe problemas.

Tuo pačiu knygos auto
rius gausiai naudoja, cituoja 
ir nagrinėja tiesioginius savo 
darbo šaltinius — užsienio 
lietuvių katalikų filosofų bei 
publicistų knygas ir rašinius. 
Atskiri skyriai, pavyzdžiui, 
yra skirti A. Maceinos ir J. 
Girniaus filosofinių pažiūrų 
analizei. Remiamasi V. Cu- 
kuro, V. Rimšelio, F. Jucevi
čiaus, P. Celiešiaus, A. Ta
mošaičio, A. Rubiko, A. 
Liuimos, P. Gaidamavičiaus, 
A. Paškaus ir kitų raštais.

Kruopščiai moksliškai pa
rašytame darbe, kaip ir pri
dera, argumentuotai, įvairia
pusiškai aptariamos pačios 
filosofinės išeivių katalikų 
pažiūros. Jų nagrinėjimas 
gali būti įdomus ne vien 
siauram specialistų ratui, 
nes per jas atsiskleidžia visa 
sistema pažiūrų tų žmonių, 
kurie savo antitarybiškumą, 
priešiškumą Tarybų Lietu
vos santvarkai siekia pagrįs
ti kaip tik humanizmo, žmo
niškumo, tautinės ištikimy
bės, idealizmo, patriotizmo ir 
kitais argumentais.

Ko verti praktikoje tie 
teoriški žmoniškumo ir pa
triotizmo idealai, B. Deksnys 
vaizdžiai ir argumentuotai 
atskleidžia skyriuje, pava
dintame “Prieštaravimai 
tarp teocentrinio humanizmo 
koncepcijų teorinių teiginių 
ir jų autorių politinės veik
los”. Tarybų Lietuvos moks
lininkas rašo, kad nagrinėja
mų koncepcijų propaguotojai 
geriau negu daugelis kitų 
antitarybinės emigracijos 
klerikalinio sparno filosofų, 
teologų ir publicistų, supran
ta laiko dvasią, realistiškiau 
žiūri į pribrendusius visuo
meninės raidos klausimus, 
kritiškiau vertina vadinamo 
“Laisvojo pasaulio” gyveni
mo tikrovę, kad pagaliau 
daugelis jų subjektyviai sie
kia humaniškesnių visuome
nės gyvenimo sąlygų, dorai 
tiki humaniškesniais santy
kiais tarp žmonių ir jų trokš
ta. Tačiau viena — geri 
norai, kita — praktinis jų 
išreiškimas bei įgyvendini
mas antitarybinės lietuvių 
išeivijos gyvenimo sąlygo
mis. Kai iškyla konkretūs 
visuomeninio ir politinio gy
venimo klausimais, daugelis 
šių katalikiškų humanizmo 
koncepcijų skelbėjų tampa 
plikais reakcininkais, ginan
čiais ir teisinančiais pačią 
nežmoniškiausią imperialisti
nę politiką ir kapitalistinio 
gyvenimo būdo negeroves, 
neigiančiais akivaizdžius so
cializmo pasiekimus. Knygos 
autorius rašo, kad jie: “teo
riškai pasisakydami už hu-' 
manistines vertybes, prak
tiškai palaiko tas visuomeni
nes jėgas, kurios ne tik 
priešiškos humanizmo idė
joms, bet ir siekia savo 
ekonominių bei politinių tiks
lų antihumaniškomis priemo
nėmis”. B. Deksnys įtikinan
čiai demaskuoja žmonių, kal
bančių humaniškumo vardu, 
politinį nežmoniškumą, prie
šiškumą lietuvių tautos inte
resams. Tuo būdu knyga 
giliai moksliniais, objekty
viais argumentais įtaigiai 
prisideda prie klerikalinių ir 
nacionalistinių antitarybinin- 
kų veiklos žalos, jos priešiš
kumo mūsų liaudies intere
sams atskleidimo. Cituojant 
“pažangių” katalikų raštus, 
primenant “humaniškųjų”

Prie naujojo bendrabučio Kauno Antano Sniečkaus politech
nikos instituto studentų miestelyje.

Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institutas tei
sėtai vadinamas respublikos 
liaudies ūkio kadrų kalve. 
Visose šakose šiandien gali
me sutikti šios, vienos di
džiausių Tarybų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų auklėti
nius.

Dešimtyje instituto fakul
tetų mokosi daugiau kaip 17 
tūkstančių studentų, pasirin
kusių vieną iš 44 specialybių. 
O iš viso Kauno politechni
kos institutas yra paruošęs 
38 tūkstančius specialistų. 
Tai puikiai žinantys teoriją ir 
turintys praktinių įgūdžių 
chemikai, mašinų gaminto
jai, sudėtingos elektroninės 
technikos konstruktoriai.

Instituto mokslininkai at
lieka daugybę teorinių ir 
eksperimentinių tyrimų. Čia 
yra visos sąlygos kūrybi
niams ieškojimams — insti
tuto įsteigti du mokslinio 
tyrimo sektoriai, keturios 
probleminės ir 18 žinybinių 
laboratorijų, skaičiavimo 
centras, konstravimo skyriai 
ir eksperimentiniai gamybos 
barai, sprendžiantys svar
bias liaudies ūkio problemas.

Neseniai studentų mieste
lyje duris atvėrė keturiolik
tas 350 vietų bendrabutis. O 
iš viso patogiuose ir jaukiuo
se bendrabučiuose gyvens 
kas antras dieninio skyriaus 
studentas. .

Studentų pramoginių šokių kolektyvas—tarptautinio konkurso laureatas.
V. Gulevičiaus nuotr.

Lengvosios pramonės fakulteto trečiakursiai [iš kairės j dešinę] E. Pažarauskas, V. 
Kiverytė, D. Petrulis su tekstilės technologijos katedros vedėju profesoriumi, 
respublikinės premijos laureatu A. Matukoniu gamybinės praktikos metu nustato siūlų 
kokybę P. Ziberto šilko kombinate.

lietuvių filosofų darbus, pa
rodoma, kad dievobaimin
gieji “kovotojai už žmonišku
mą” remiasi pačiomis reak- 
cingiausiomis kapitalistinio 
pasaulio jėgomis, reiškia 
priešiškumą bet kokiems pa
žangiems, demokratiniams 
sąjūdžiams, kurių veikla kaip 
tik susijusi su humanistinių 
vertybių plitimu ir propaga
vimu. Šių žmonių akla nea
pykanta antiimperialistinėms 
jėgoms leidžia jiems net 
smerkti tuos kunigus, kurie

pasisako prieš imperializmo 
žiaurumus, nutylėti ar patei
sinti tų profesijos kolegų 
žudynes! Klaikus katalikiško 
humanizmo paradoksas? Ar 
natūrali klerikalizmo filosofi
jos išdava? . .

B. Deksnys gausiais pa
vyzdžiais demaskuoja katali
kų filosofų politinį nežmo
niškumą. Čia taip pat prime
namas ir liberalų vaidmai- 
ningumas, jau atskleistas 
Lietuvos spaudoje: “iškilus 
būtinybei pasirinkti pažan

gios visuomenės raidos per
spektyvą arba reakciją, jis 
paprastai pasirenka pastarą
ją”. Autorius giliai pagrin
džia tiesą: “Antikomunizmas 
ir humanizmas — priešy
bės”.

Knyga “Humanizmas ir ka
talikybė” — dar viena pako
pa mokslinėje Lietuvos filo
sofų veikloje, skirtoje atvi
rai, viešai ir visapusiskai 
nagrinėti konkrečią, aktualią 
išeivijos ideologiją ir politi
ką. Vladas Viešintas

Istorinis įvykis
Vietnamo gyvenimeII II

Vietnamo Socialistinės 
Respublikos nacionalinis su
sirinkimas — aukščiausias 
valstybinės valdžios organas 
šalyje — priėmė naują VSR 
konstituciją. Deputatai vie
ningai parėmė šį labai svar
bų dokumentą, kuris atspin
di visos vietnamiečių tautos 
interesus.

30 metų vietnamiečių tauta 
atkakliai ir sunkiai kovojo už 
savo tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę. Iš pradžių kolo
nizatoriai prancūzai, o po to 
agresoriai amerikiečiai ir jų 
marionetės mėgino sunaikin
ti jos revoliucinius iškovoji
mus, įamžinti šalies suskal
dymą ir paversti Pietų Viet
namą imperializmo ir reakci
jos tvirtove Azijoje. Tačiau 
šių planų nepavyko įgyven
dinti. Didvyriška Vietnamo 
liaudies kova, kuriai vadova
vo Vietnamo komunistų par
tija, 1975 metų pavasarį bai
gėsi pergale — buvo išva
duotas pietų Vietnamas ir 
suvienyta šalis. Po metų 
buvo paskelbta Vietnamo So
cialistinė Respublika, kurioje 
prasidėjo taikios statybos 
laikotarpis.

Vienoje valstybėje susivie
nijo iš esmės dvi visuomenės 
su skirtinga ekonomine ir 
socialine struktūra. Šalies 
šiaurėje pramonėje ir žemės 
ūkyje įsitvirtino socialistinės 
nuosavybės formos, o pietuo
se proamerikietiškas neoko- 
lonijinis režimas paliko liau
dies valdžiai privačios nuosa
vybės santykius, skurdą, ne
raštingumą, nusikalstamu
mą.

Šiomis sudėtingomis sąly
gomis Vietnamo komunistų 
partija toliau aktyviai vykdė 
socializmo kūrimo šalies 
šiaurėje procesą, organiškai 
siedama jį su socialistiniais 
pertvarkymais respublikos 
pietuose. Tokios politikos 
teisingumą patvirtino pats 
gyvenimas. Per penkerius 
metus Vietnamo pietuose 
įvyko didžiulės permainos. 
Šiandien čia socialistiniame 
pramonės sektoriuje pagami
nama 69 procentai visos pro
dukcijos. Žemės ūkio koope
ratyvams priklauso 24,5 pro
cento valstiečių ūkiu. Visiš-

permainas, įvyku- 
amo Socialistinėje

kai likviduotas neraštingu
mas.

Dideles 
sias Vietn
Respublikoje per pastaruo
sius penk
vaizdžiai atspindi naujas pa
grindinis įstatymas — pir
moji susivienijusio Vietnamo 
konstituci;
cializmo kūrimo visoje šalyje 
laikotarpių konstitucija. Pa
grindinė jos idėja ir turi
nys — įtvirtinti kolektyvinį 
šeimininkavimą visose eko
nominio, socialinio ir kultūri
nio gyvenimo srityse. Vado
vaujantis 
nėję prikl 
lenininei p
tose — geriausi darbininkų 
klasės, kooperuotos valstieti
jos ir liaudies inteligentijos 
atstovai.

Konstit 
čiams šute 
nes-ekonomines ir politines 
teises ir nustato jų pareigas, 
atsakomybę visuomenei. Pa
grindinė kiekvieno VSR pi
liečio teise ir garbinga parei
ga —- tai 
visos liaudies socializmo inte
resais.

Vietname Socialistinė Res
publika, sakoma naujame pa
grindiniame įstatyme, 
proletariat-
stybė. Klasinę Vietnamo val
stybės esihę atspindi ne tik 
jos vidau^ politika, bet ir 
užsienio politikos kursas. 
Šiam kursui būdingi glaudūs 
ir visapusiški santykiai su 
TSRS, kitomis broliškomis 
šalimis, pasiryžimas visoke
riopai plėsti bendradarbiavi
mą ir sav 
Laosu

Nauja 
buvo priimta didelio masių 
politinio a
entuziazmo aplinkoje. Visa
liaudiniame jos projekto 
svarstyme 
kaip 20
Darbo kolėktyvuose vyko so
cialistinis ] 
torinio šalį 
kio garbei.
namo darbo žmonės sveikina 
naujo savo valstybės pagrin
dinio įstatymo priėmimą.

JUOZAS MIKĖNĄ
Vasario 12-ąją sukanka 80 

metų kai gimė (1901 m.)
Juozas Mikėnas, lietuvių 
skulptorius, TSRS liaudies 
dailininkas.

1922-1926 metais J. Mikė
nas mokėsi Kauno meno mo
kyklos tapybos studijoje, 
1927-1931 metais studijavo 
monumentaliąją tapybą
(freską ir mozaiką) Paryžiaus 
aukštojoje taikomosios dailės 
mokykloje, lankė privačias 
Paryžiaus dailės akademijos, 
skulptorių Š. Despjo ir M. 
Žimono studijas.

1931-1940 metais J. Mikė
nas dėstė freską, mozaiką, 
dekoratyvinę skulptūrą Kau
no meno mokykloje. 1940- 
1941 metais jis — Vilniaus 
dailės mokyklos, 1941 m. — 
Vilniaus dailės akademijos 
direktorius. Nuo 1946 m. — 
profesorius Kauno taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės 
institute, nuo 1951 m. Lietu
vos dailės institute (1946-

erius metus, aki-

a, išplėstinio so-

vaidmuo visuome- 
auso marksistinei- 
artijai, kurios gre-

ucija VSR pilie- 
ikia plačias sociali-

kuriamasis darbas

yra 
o diktatūros val

itarpio pagalbą su 
ir Kampučija. 
VSR konstitucija

ktyvumo ir darbo

dalyvavo daugiau 
milijonų žmonių.

lenktyniavimas įs
iės gyvenimo įvy- 
Socialistinio Viet-

A. Stiklakis

1961 metais — skulptūros 
katedros Vedėjas).

J. Mikėnas yra dalyvavęs 
tarptautinėse parodose Niu
jorke, Barselonoje, Lježe, 
Kaune ir kitur. 1937 m. 
Tarptautinėje parodoje Pa
ryžiuje už dekoratyvinį rel
jefą ir skulptūrą jis gavo 
Didįjį prizą.

Žymesni pokario metų J. 
Mikėno kūriniai: skulptūrinė 
grupė “Pergalė” (Kaliningra
de), paminklai M. Melnikai- 
tei (Zarasuose), P. Cvirkai 
(Vilniuje), skulptūrinė grupė 
“Besimokantis jaunimas”, A. 
Venclovos, V. Jurkūno, A. 
Račiūno portretai. Origina
lios kompozicijos grupinės J. 
Mikėno skulptūros “Žvejas, 
žvejo duktė ir aš”, “Dzūkas 
ir anūkas”.

Paskutiniuose kūriniuose 
“Taika”, “Pirmosios kregž
dės”, ypač ryškūs būdingiau
si J. Mikėno kūrybos bruo
žai: monumentalumas, ro
mantinis pakilumas, huma
niškumas, raiškus plastišku
mas.

J. Mikėnui buvo paskirta 
TSRS valstybinė premija, 
suteikti Lietuvos TSR nusi
pelniusio meno veikėjo, Lie
tuvos TSR liaudies dailininko 
garbės vardai, jis buvo iš
rinktas TSRS dailės akade
mijos nariu korespondentu.

Mirė Juozas Mikėnas 1964 
metais.
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Krislai “Laisvės” septyniasdešimtmečiui
1.

Ne šimtai, bet 
tūkstančiai. . .

Šių “Krislų” pradžiai pa
teiksime kelių “Laisvės” re
daktorių pasisakymus.

A. Bimba: “Klerikalų, tau
tininkų, (. . .) laikraščiai 
minta buržuazijos sendvi- 
čiais, už tai jie ištikimai 
tarnauja kapitalo intere
sams. Komunistiniams gi 
laikraščiams tenka išsilaikyti 
vien tiktai gera valia ir 
karšta lietuviškos darbinin
kijos Amerikoje parama”. 
(“L”., 1924, vas. 13).

R. Mizara: “būtų buvęs 
stebuklas, jei darbininkiškas 
laikraštis nebūtų turėjęs 
sunkių laikų. Bet iki šiol 
kiekvienas sunklaikis, kiek
viena kliūtis buvo nugalėta. 
Tai buvo padaryta ne stebu
klais, o pačiu laisviečiu nuo
širdžiu pasiaukojimu ir 
darbštumu” (“L”., 1956, bal. 
14).

L. Prūseika: “Ne šimtai, 
bet tūkstančiai draugų ir 
draugių gyvybiškai suintere
suoti savo spaudos palaiky
mu. Štai kame paslaptis. 
Mūsų skaitytojų dosnumas, 
jų aukos, jų nuoširdumas 
sudaro pamatini pajamų šal
tini” (Atsiminimai ir dabar
tis, V., 1956, p. 233).

Šiuos redaktorių žodžius 
padiktavo ilgametė patirtis. 
Juos patvirtina visa JAV 
lietuvių pažangiosios spau
dos, pirmiausia, “Laisvės” ir 
“Vilnies” istorija.

Jau pirmieji “Laisvės” me
tai jos leidėjus ir redaktorius 
Įtikino, kad socialistinis laik
raštis gali išsilaikyti ir gy
vuoti tik su tvirta skaitytojų, 
apskritai darbo žmonių para
ma. Kai 1912 m. “Laisvę” 
ištiko dideli sunkumai, jie, 
anot L. Prūseikos, būtų buvę 
nesunkiai įveikti “jeigu mes 
būtume atsišaukę į savo 
skaitytojus ir rėmėjus ir su
kūrę plačią laikraščio leidimo 
bendrovę”.

1914 m. pradžioje “Lais
vei” iš So. Bostono persikė
lus į Brooklyną, tuoj pat 
sukrusta steigti “Laisvės” 
leidimo kooperatyvinę bend
rovę. Jai iš pradžių galėjo 
priklausyti tik LSS Lietuvių 
Socialistų Sąjungos nariai. 
(“L”., 1915, kovo 26). 1916 
metų pradžioje bendrovėje 
buvo apie 50 narių (“L”., 
1916, vas. 18).

“Laisvės” bendrovės reikš
mę ir autoritetą pakėlė ir tai, 
kad 1916 m. į ją įstojo 
Amerikon atvykęs V. Kapsu
kas. Tolydžio jos socialisti
niai pagrindai buvo vis ple
čiami. Antai 1918 m. vidury 
pagal “L.” bendrovės suva
žiavimo duomenis, ji turėjo 
daugiau kaip 230 vadinamųjų 
“šėrininkų“ (“L”., 1918, 
rugpj.) 1919 m. pradžioje jų 
būta 480. Tada šėrus buvo 
įsigiję 2 LSS rajonai, 60 
LSS, 18 LMPS, 12 LLD ir 
kitų organizacijų kuopų 
(“L”., 1919, sausio 31). O štai 
tų pačių 1919 m. liepos 1 d. 
bendrovei jau priklausė apie 
530 dalininkų (“L”., 1919, 
rugpj. 27). Prenumeratorių, 
aukotojų, bendrovės narių 
lėšos tada sudarė materiali
nius pagrindus “Laisvei” tap
ti dienraščiu.

Bendrovės “šėrininkų” 
gretos ir toliau vis augo, 
taigi tvirtėjo ir laikraščio 
materialinės išgalės. 1924 m. 
pradžioje (1924, vas. 15-16 
d. d.) “Laisvė” paskelbė dali
ninkų sąrašus. Tąsyk šėrų 
sąvininkų būta arti 800.

Paskelbtas dalininkų sąra
šas padarė didelį įspūdį. Į 
“Laisvės” redakciją ėmė eiti 
laiškai: “nuobodu būt — rašė 
vienas skaitytojas, — už 
sienų tos didžiulės armijos 
dienraščio savininkų. Įtrau
kite ir mane . . .” (“L”., 
1924, vas. 25).

Taip pamečiui “Laisvės” 

bendrovė didino narių skai
čių: 1931 m. jai priklausė 
apie 1000, 1940 m. — 1400, 
1950 m. — apie 2000 dalinin
kų. Nors laikas sparčiai reti
na bendrovės narių gretas, 
tačiau ji, kaip ir laikraštis, 
gyvuoja iki šiolei.

Įsikūrus bendrovei (1914 
m. pradžioje), kurį laiką (be
ne iki 1921 m.) jos narių 
suvažiavimai buvo ruošiami 
du kartus per metus. Paskui 
ir iki dabar bendrovės dali
ninkai renkasi kas metai. Jie 
išklauso “Laisvės” redakto
riaus pranešimus ir adminis
tratoriaus ataskaitas, disku
tuoja laikraščio ir turinio bei 
finansų temomis, priima re
zoliucijas svarbiausiais laik
raščio ir gyvenamojo meto 
klausimais.

“Laisvės” kasdieniniame 
gyvenime daug kartų iškilo 
įvairių sunkumų, sudėtingu
mų ir problemų. Tokiais at
vejais redakcija paramos ir 
talkos ieškojo ir ieško pas 
savo skaitytojus. Ir jie nėra 
apvylę savo laikraščio ir jo 
viršininkų. Prisiminkime tik 
nuo seno iki šiol kasmet 
rengiamus “Laisvės” vajus. 
Per juos surenkami tūkstan
čiai, dešimtys tūkstančių do
lerių “Laisvės” reikalams, 
tiek kiek reikia laikraščiui 
leisti.

Štai 1956 m. buvo paskelb
tas šūkis: “Sukeikime “Lais
vei” 15 tūkst. dolerių!” Įvyk
dyta! 1960 m. reikėta gauti 
10 tūkstančių dolerių. Gauta! 
Ir taip kasmet. 1980 m. 
“Laisvė” vėl paskelbė vajų 
nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 
30 d. Per šį vajų norima 
“sukelti 20,000 dolerių fon
dą”. Kaip rodo laikraščio 
duomenys, vajus vyksta sėk
mingai.

Galima įsivaizduoti, kiek 
energijos, darbo ir pastangų 
tose akcijose “Laisvės” labui 
įdėta laikraščio vajininkų iš 
įvairiausių Amerikos vietų. 
“Laisvei” jie yra gavę tūks
tančius naujų skaitytojų ir 
vis tebegauna — tai atnau
jindami prenumeratą, tai 
pritraukdami prie “Laisvės” 
naują žmogų. Vajininkų ir 
aukotojų sąrašus laikraštis 
kruopščiai skelbia: prieš 
skaitytojo akis praeina šimtų 
šimtai pavardžių. Nėra buvę 
nei seniau, nei dabar, kad 
kokiame pažangiečių susibu
vime ar parengime nebūtų 
renkamos aukos “Laisvei”, 
“Vilniai”, “Šviesai”. Tokia 
tradicija. Ir tai daro žmo
nės — tas “Laisvės” laikraš
čio aukso kapitalas. Tai apie 
juos — “Laisvės” dalininkus, 
vajininkus, prenumerato
rius, aukotojus — tiek aukš
tų, gražių ir teisingų žodžių 
pasakė laikraščio redaktoriai 
šių “Krislų” pradžioje.

Pasišventimas 
darbininkų klasei 

“Darbininkas — yra pabrė
žęs A. Bimba, — kuris, 
parėjęs iš darbo, ima rankon 
plunksną ir rašo korespon
denciją laikraščiui, parodo 
savo didelį pasišventimą dar
bininkų klasei. Tai didelis ir 
svarbus darbas. Reikia noro, 
tvirtos valios ir didelio pasi
ryžimo . . . Mes sveikiname 
tuos draugus, kurie negailė
dami nei laiko, nei energijos 
rašinėja mūsų dienraščiui ko
respondencijas” (“L”., 1924, 
geg. 26).

Čia nurodytas principinis 
ir itin svarbus pažangiosios 
užsienio darbininkų spaudos, 
gyvavimo pagrindas. Be vie
tos korespondentų, be darbi
ninkų, be vadinamųjų “rank
pelnių” raštų neįsivaizduoja
mi nei “Laisvės”, nei kiti 
Amerikos lietuvių pažangieji 
leidiniai. Jų egzistavimą ga
lėjo užtikrinti ir užtikrino 
rašančiųjų skaitytojų para
ma.

Tat “Laisvė” visada rūpi

nosi turėti kuo daugiau ra
šančiųjų, kad galėtų geriau, 
plačiau ir įvairiau nušviesti 
svarbius gyvenimo klausi
mus, einamojo momento rei
kalus ir įvykius. Laikraštis 
čia orientavosi į Lenino 
“Pravdos” patyrimą. Štai 
viename iš 1918 m. “Laisvės” 
straipsnių remiamasi “Prav
dos” 1912-1913 metų pavyz
džiu, nurodant, kad ją tada 
užpildė “beveik vieni darbi
ninkai savo raštais” (“L”., 
1918, rugpj. 27).

“Mūsų socialistiškų laik
raščių redakcijos ir mes, 
darbininkai, — nurodė to 
straipsnio autorius J. Dauba
ras (Rygos Milionas) — turė
tume imti pavyzdį iš Rusijos 
darbininkų judėjimo ir jų 
veikimo”.

Ir vėliau “Laisvė” ne kartą 
prisiminė “Pravdą” ir jos 
darbininkų korespondentus. 
K. Vidikas-Tauras vedama
jame “Kaip remti revoliucinę 
spaudą” rašė, jog “puikus 
pavyzdys revoliucinio darbi
ninkų laikraščio buvo rusų 
“Pravda” 1912-1913 metais 
(“L”., 1922, kovo 28).

JAV lietuvių pažangioji 
spauda žinojo apie Tarybų 
Sąjungoje besiplečiantį dar
bininkų korespondentų judė
jimą, jo principus ir vaidme
nį. Z. Angarietis, 1925 m. 
apibūdinęs TSRS patyrimą 
telkiant darbininkų kores
pondentus, palietė ir “Lais
vės” bei “Vilnies” laikraščių 
darbą. Pabrėžęs, kad šie 
laikraščiai daug padarė, plės
dami savo korespondencijų 
tinklą, autorius pareiškė ir 
pastabų bei pageidavimų, 
nurodė, kaip derėtų dar ge
riau telkti rašančiuosius. 
(Apie darbininkų korespon
dentus. — “Vilnis”, 1925, 
bal. 7).

“Laisvė”, ypač tapusi dien
raščiu, dažnai kreipėsi į savo 
korespondentus paramos. 
“Mes siekiame — rašė ji 
1926 m., kad mūsų dienraštį 
užpildytų patys skaitytojai” 
(“L”., 1926, kovo 25).

Redakcija ne kartą pagei
davo, kad korespondentai 
kuo daugiau rašytų iš fabri
kų ir dirbtuvių, apie tai, ką 
nutyli ir slepia kapitalistinė 
spauda (Rašymas iš dirbtu
vių. — “L”., 1921, liepos 22). 
Kitoje vietoje koresponden
tai vėl kviečiami — “kuo 
daugiau rašykite apie vietos 
darbininkų gyvenimą, uni
jas, streikus, kovas, vietos 
politiką” (“L”., 1922, geg. 
30).

Kai nuo 1921 m. lapkričio 
18 d. “Laisvė” įvedė “An
gliakasių skyrių”, į jį rašyti 
pirmiausia, kviesti angliaka
siai. “Tiktai patys angliaka
siai, — pažymėjo “Lais
vė”, — rašinėdami į tą sky
rių”, gali atspindėti tikrą 

Prabėgo tik metai, kai Vilniaus kultūros mokyklos 
auklėtinė Leokadija Juodvalkytė atvyko į Utenos rajono 
Tauragnų kolūkį. Per šį neilgą laiką jauna choreografė 
subūrė vaikų pramoginių šokių ratelį, pagyvino kitų meno 
saviveiklos kolektyvų veiklą, aktyviai įsijungė į ūkio 
visuomeninį gyvenimą. Leokadija—geriausia apylinkės 
Tarybos pagalbininkė, organizuojant jaunimo laisvalaikį.

Leokadiją pamilo kolūkio žmonės, rūpečiu ją apgaubė 
kolūkio valdyba.

Nuotraukoje: Leokadija Juodvalkytė namuose.
A. Sabaliausko nuotr.

savo gyvenimą (“L”., 1923, 
rugpj. 10).

“Laisvės” redakcija ne tik 
telkė korespondentus, betfi 
per laikraštį mokė juos, ugdė 
jų rašymo įgūdžius. Kiek 
“Laisvės” skiltyse kasmet 
rasime pamokymų ir patari
mų korespondentams! “Ra
šykite tik teisybę, gryną 
kaip ašara” — nurodinėjo 
laikraštis (“L”, 1922, geg. 
30), rašykite “teisingai, 
trumpai, aiškiai” ir t. t. ir 
pan. Kiek atsakymų laikraš
tyje ir laiškais yra gavę 
“Laisvės” korespondentai!

A. Petriką 1923 m. iškėlė 
idėją steigti specialius kores
pondentų lavinimo ratelius 
(“L”., 1923, rugs. 18). Tokios 
korespondentų mokyklėlės ir 
rateliai savo laiku buvo įs
teigti ir veikė.

“Laisvės” darbuotojai, 
neišskiriant nė atsakingojo 
redaktoriaus daug energijos, 
laiko, kūrybiškumo yra ati
davę laikraščio skaitytojų ir 
korespondentų raštams re
daguoti ir rengti. Juk į šį- 
laikraštį, kaip ir į kitus 
pažangiuosius leidinius, rašė 
ir teberašo dažniausiai neį- 
gudę žmonės, pasimokę “per 
save”, bet vedini pasišventi
mo ir revoliucinės pareigos, 
taurios idėjos ir tikslo. Apie 
jų kūrybos kilnius moralinius 
ir idėjinius impulsus buvo 
kalbama ne viename “Lais
vės” bendrovės dalininkų su
važiavime.

Per 70 metų “Laisvėje” 
bendradarbiavo tūkstančiai 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių. Nemažos jų dalies var
dai yra žinomi, daugelį, ra
šiusių slapyvardėmis, jau 
dengia paslaptis, bet visi jie 
pasišventusiai prisidėjo prie 
to, kad “Laisvė” būtų popu
liarus ir plačiai skaitomas 
laikraštis. Nesuklysime pa
sakę, jog nebuvo ir nėra nė 
vieno aktyvesnio pažangaus 
lietuvių judėjimo dalyvio, 
kuris nebūtų rašęs “Laisvei” 
ar kitam darbininkų laikraš
čiui. <

Nemaža “Laisvės” kores
pondentų, pradėjusių nuo 
kuklių žinučių ir korespon
dencijų, laikui bėgant, per 
darbą ir gabumus, išaugo iki 
žinomų, pagarsėjusių publi
cistų ir veikėjų. Pakanka čia 
paminėti kad ir V. Andrulį 
bei A. Bimbą, V. Boviną ir 
K. Karosienę, S. Jasilionį ir 
I. Mizarienę, D. M. Šoloms- 
ką ir J. Gasiūną bei dešimtis 
kitų.

“Laisvės” puslapiuose nuo 
seno visada vietos randa 
gimtojo krašto — Lietuvos— 
autorių raštai. 1980 m. rug
pjūčio 29 Krisluose dabarti
nis laikraščio ats. redakto
rius A. Bimba pabrėžė: “Mes. 
didžiuojamės savo gražiais, 
vaisingais santykiais su Lie
tuva. Ypač laisviečiai di
džiuojamės savo bendradar
biais Lietuvoje.”

Bus daugiau

1980 m. išties buvo labai 
reikšmingi, skelbiant lietu
vių liaudies dainas. Išėjęs 
akademinis “Vaikų dainų” 
leidinys yra labai svarbios 
publikacijos — “Lietuvių 
liaudies dainyno” — pradžia. 
Nuo šiol kas metai ar kas 
dveji pasirodys po dainų 
knygą. (Iš viso tikimasi pir
mąja “Dainyno” serija pa
skelbti 16 tomų.)

“Dainynas” — išskirtinis 
reiškinys lietuvių liaudies 
dainų skelbimo istorijoje. 
Bet jį galima ir tikslinga 
lyginti su kitų tautų sąvado 
pobūdžio dainų bei kitų žan
rų tautosakos leidiniais. 
Analogiškas dideles publika
cijas turi suomiai, vengrai, 
vokiečiai ir kt. Tarybų Są
jungoje daugiatomį tautosa
kinį leidinį pirmieji pradėjo 
leisti ukrainiečiai, jie jau pa
skelbė keliolika tomų. Nuste
bino baltarusiai per 10 metų 
išleidę 20 tomų. Latviai, nors 
ir turi ne vieną kapitalinį 
dainų leidinį, neseniai pradė
jo leisti dar platesnį, ypač 
gerai tekstologiškai parengtą 
dagiatomio seriją.

Lietuviškojo “Dainyno“ 
rengėjai būtų susidūrę su 
beveik neįveikiama užduoti
mi aprėpti milžinišką, per 
porą šimtmečių sukauptą 
dainų lobyną, kuriame yra 
apie 400,000 tekstų, jeigu 
prieš keliolika metų keturios 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto folkloristės: P. Jo- 
kimaitienė, B. Kazlauskienė, 
E. Mažulienė ir V. Misevičie
nė nebūtų pradėjusios ruoš
tis tam darbui, jeigu nebūtų 
sudariusios dainų katalogo. 
Geriausiai pažindamos me
džiagą, jos ėmėsi rengti pir
muosius “Dainyno” tomus 
Jokimaitienė jau pateikė 
“Vaikų dainas”, šiuo metu 
pradeda tvarkyti “Karines- 
istorines dainas”. B. Kaz
lauskienė įteikė “Piršlybų 
dainų rinkinį”, V. Misevi
čienė imasi rengti “Darbo 
dainas”. Joms talkina muzi
kologės Z. Puteikienė, D. 
Kuzinienė ir kt. Kalbinį teks
tą rengia redaktorius folklo
ristas K. Aleksynas. Visam 
“Dainyno” rengimo darbui 
vadovauti sudaryta redakci
nė komisija: V. Ambrazas, 
A. Jonynas (pirmininkas), J. 
Juzeliūnas, K. Korsakas ir 
kt.

Lyginant su ankstesnėmis 
lietuvių liaudies dainų publi
kacijomis, “Dainynas” — no
vatoriškas leidinys. Jis ap
rėps visų Lietuvos rajonų, 
visų žanrų bei tematinių gru
pių dainas. O svarbiausia —- 
juo bandoma atskleisti dainų 
tipų turtingumą. Folklorinis 
kūrinys skiriasi nuo indivi
dualaus autoriaus eilėraščio 
ypač tuo, kad jis realizuoja
mas daugybe variantų, kurių 
visuma ir teatskleidžia jo 
esmę. Tokio kūrinio nepajė
gia atstovauti vienas kanoni

Lietuvos jūrų laivininkystė—viena jauniausių organizaci
jų pramoninėje Klaipėdoje. Naujųjų metų išvakarėse jos 
darbuotojai įsikūrė naujame erdviame pastate, kurį 
suprojektavo klaipėdiečiai architektai, vadovaujami Ri
manto Lajaus.

Nuotraukoje: Lietuvos jūrų laivininkystės naujasis admi
nistracinis pastatas. B. Aleknavičiaus nuotr.

Tarybų Lietuvoje pradėtas 
leisti “Lietuvių 

liaudies dainynas”
nis tekstas, jis yra “tūks- 
tantveidis”, todėl ir būtina 
skelbiant išryškinti būdin
gesnius jo pavidalus, svar
besnes varijavimo kryptis. 
“Dainyne” tipui paprastai at
stovauja keli ar keliolika 
tekstų, pateikiamos ir reikš
mingesnės atskirų variantų 
detalės. Tuo būdu šis leidi
nys atvers skaitytojams sa
vitą folklorinio meno prigim
tį, formuos kitokius šių kūri
nių vertinimo kriterijus.

“Lietuvių liaudies dainy
nas” bus neišsenkamas šalti
nis liaudies poezijos ir muzi
kos tyrinėtojams. Studijoms 
medžiagos ras folkloristai ir 
muzikologai, kalbininkai ir 
literatai, etnografai, kultū
ros istorikai ir kitų sričių 
specialistai. Patrauks šis lei
dinys literatūros ir muzikos 
mokytojus, studentus, moks
leivius, apskritai kiekvieną, 
kas domisi lietuvių liaudies 
kūryba. Ras čia medžiagos 
meno kolektyvai, o ypač liau
dies ir folkloriniai ansam
bliai. “Dainynas” turėtų pra
plėsti ir praturtinti nūdienį 
liaudies dainų repertuarą. Iš 
jo bus galima parengti smul
kius kišeninius dainynėlius 
visiems: pradedant darželi
nukais, baigiant studentais ir 
vyresnio amžiaus dainų mė
gėjais. Gaivų impulsą turėtų 
suteikti “Dainynas” ir kūrė
jams profesionalams.

Filol. k. Leonardas Sauka 
Lietuvių kalbos ir literatėros 
Instituto tautosakos skyriaus 
vyr. mokslinis bendradarbis

Atvyko sau laimės 
pamedžioti

Washington. -- Prez. Rea- 
ganas labai draugiškai sutiko 
ir priėmė Pietų Korėjos dik
tatorių, prezidentą Chun 
Doo Hwan. Pažadėjo neati
traukti iš ten JAV kariuome
nės sakydamas, kad JAV 
kartu su prez. Chun rūpinsis 
taika tame regione.

Prez. Chun taip pat buvo 
patenkintas tokiu gražiu su
tikimu. Spauda rašo, kad 
gražias fotografijas, kurias 
TV padarė jo susitikime su 
prez. Reaganu, jis sugrįžęs 
tikriausiai naudos savo pro
pagandai, norėdamas savo 
žmonėms parodyti, koks jis 
didelis. Artėja rinkimai, ir 
tos propagandos jam reikės.

Taip pat spauda praneša, 
kad Pietų Korėjos įstaigos ir 
piliečiai Amerikoje iš Seoulo, 
dar gerokai prieš tam prezi
dentui atvykstant, buvo įpa
reigoti rengti gausingus jam 
sutikimus, tuo sudarant pa
lankią atmosferą. Atvykęs 
sausio 28 d., prez. Chun 
Amerikoje viešės 11 dienų. 
Jau savo pirmą dieną Los 
Angeles mieste jis pareiškė, 
jog tikįs, kad JAV ir toliau 
vaidins “pozityvią rolę” tai
kos sargyboje Pacifiko regio
ne.

Kuria liaudės 
meistrai

Plungės “Minijos” liaudies 
kūrybos gaminių įmonės pro
dukcija turi didelę paklausą 
visoje Tarybų Sąjungoje, ją 
noriai perka Japonijoje, Ka
nadoje, Prancūzijoje, Šveica
rijoje ir daugelyje kitų šalių. 
Dideliu populiarumu pasižy
mi iš medžio išdrožti velniai, 
lietuviškų pasakų, padavimų 
ir legendų herojai, gražiai 
dekoruotos lėkštės, išraiš
kingos kaukės, senoviškos 
verpstės ir kiti suvenyrai. Jų 
etalonus kuria Vytautas Ma
joras, Vytautas Ulevičius, 
Stasys Dautartas ir daugelis 
kitų respublikoje žinomų 
liaudies meistrų, o masiškai 
gamina prityrę “Minijos“ 
įmonės staliai. Padabinti tau
tiniais ornamentais, paryš
kinti įvairių spalvų dažais, 
jie įgauna didelę vertę, ati
tinka daugelio šalių gyvento
jų skonį. Ypač patrauklių 
medžio drožinių prekybai pa
teikia Palangos, Šiaulių ir 
Skuodo suvenyrų barai.

Plataus pripažinimo susi
laukė ir Plungėje gaminami 
etnografiniai bįildai—pramo
ninė “Minijos’^ produkcija. 
Daugybę pirkėjų užsienyje 
sudomino naujausi baldų 
komplektai, skirti medžioto
jo kambario įrengimui. Jie 
siunčiami į visas Skandinavi
jos šalis.

Mėgsta užsienio gyventojai 
ir lietuviškus p 
mo gaminius, 
vien tik Italijos 
ro įsigyti įvairių virtuvės 
reikmenų daugiau kaip už 
milijoną rublių.

Beveik visuose Tarybų 
Lietuvos rajonuose esančiuo
se “Minijos” įmonės baruose 
ir cechuose greta naujausių 
automatų pokši rankinės 
mezgimo ir audimo staklės. 
Prityrusios liaudies meistrės 
audžia nacionaliniais lietuvių 
raštais išmargintus kilimė
lius ir staltieses, rankšluos
čius ir lovatieses, mezga gra
žiausius rūbus vaikams ir 
suaugusiems, kokių negali 
padaryti patys moderniausi 
įrengimai. Nuo jų neatsilieka 
ir namudininkės, virbalais, 
vąšeliais neriančios madin
giausius parėdus.

“Minijos” įmonėje sukon
centruotos bene visos Lietu
vos liaudies meistrų ir namu
dininkų pajėgos. Tai padėjo 
žymiai paįvairinti
meno verslų pobūdį, išplėsti 
iki 230 pavadinimų gaminių 
asortimentą. Khip teigia šios 
įmonės direktorius Vytautas 
Šlekonis, artimiausiais me
tais lietuviškų etnografinių 
baldų, tekstilės ir plataus 
vartojimo gaminių bei suve
nyrų gamyba dar padidės. 
Tam tikslui statomi nauji 
cechai, perkami didesnio na
šumo įrengimai, kviečiami į 
talką nauji liaudies talentai, 
kurių jau šiandien priskai
čiuojama daugiau kaip tūks
tantis. Alf. Pipiras

ataus vartoji- 
Pavyzdžiui, 

firmos pano-

liaudies

Ar tu matei?
Ar tu matei, kaip aušta 

pavasario rytas,
Kaip sklinda žiedai 

po laukus;
Kaip pievoj rasa išbarstyta
Sužadins 

skaisčiausius jausmus.

Ar tu girdėjai 
naiijo ryto dainą,

Kurią dainuoja
pievoj vyturys,

Kuri į širdį
taip švelniai ateina, 

Kuri pabeldžia į visų duris.

Ar tu žinai,
kad rytmetis išaušta, 

Kad laukia vėl nauji, 
didi darbai;

Pasieki savo tikslą aukštą
Ir nesustok,

kely jei pavargai . . .
Kęstutis Balčiūnas
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KANADOS ŽINIOS

WILLOWDALE, ONT.
PADĖKA

Gruodžio 5 dieną netikėtai 
pergyvenau sunkią operaci
ją. Nuoširdžiausiai dėkoju 
mūsų mieloms draugėms ir 
draugams, kurie per tokius 
žiaurus šalčius lankė mane 
ligoninėje ir namuose.

Labai nuoširdžiai dėkoju 
Kanados ir Amerikos drau
gams bei draugėms už gra

Buenos Aires, Argentina

Paveiksle pažymėtas inž. Stasys Aleškevičius, Medžio 
apdirbimo Susivienijimo [Tresto] Vilniuje vice direktorius, 
kuris aplankė savo dėdę Joną Aleškevičių ir pusbrolio inž. 
Prano Aleškevičiaus šeimą. Prano Ožinsko nuotraukoje 
Lietuvių Ratelyje tarp tėvynainių. Čia susirado ir tetą 
Teofilę Tamulynaitę su dukra ir kitus gimines.

Viešnia iš T. Lietuvos Aleksandra Drazdauskaitė Gabalie- 
nė viešinti pas vyresniąją seserį Marcelę Viburienę 
Argentinoje. Viešnia gyvena Telšiuose su vaikais, našlė, 
pensininkė.

Nuotrauka padaryta jai su seserim atsilankius A. L. 
Balso Redakcijon, kairėje sėdi, stovi ALB leidėjai ir 
Leonas Musketas sėdi dešinėje.
Praeitų metų pabaigoje 3 mėnesius viešėjo pas savo seserį 
Vytautas Kavaliauskas iš Teisių. (Nuotraukos F. Ožinskio)

Lietuvos istorijos ir 
kultūros paminklų sąvadas

Tarybų Lietuvoje yra apie 
10 tūkstančių istorijos ir kul
tūros paminklų, kurie saugo
mi valstybės įstatymų. Sau
gant šį nacionalinį turtą, 
Tarybų Lietuvoje atliktas 
reikšmingas darbas. Jau pir
maisiais pokario metais, ka
da buvo begalės sunkumų ir 
rūpesčių atstatant karo su
griautą kraštą, neliko pa
miršta istorijos ir kultūros 
paminklų apsauga, o 1967 
metais Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba priėmė svarbų 
dokumentą — Istorijos ir 
kultūros paminklų įstatymą.

Jame pabrėžiama, kad pa
minklai yra visos liaudies 
turtas, jie turi tarnauti vi
suomenės interesams ir pri
valo būti išsaugoti ateities 
kartoms.

“Rūpinimasis istorijos 
paminklų ir kitų kultū
ros vertybių išsaugojimu, — 
pažymima Lietuvos TSR 
Konstitucijoje, — Lietuvos 
TSR piliečių pareiga ir prie
volė”.

Tarybų valdžia skiria di
džiules lėšas paminklų ap
saugai. Reikšmingą darbą at
lieka Lietuvos TSR kultūros 
ministerijos Paminklų kon
servavimo institutas, Respu
blikinis paminklų restauravi
mo trestas. Į paminklų ap
saugos darbą plačiai įsijungę 
70 tūkstančių Paminklų ap

žias dovanas, už gėles, už 
atvirukus ir už telefonus, 
linkėdami, kad greit susveik- 
čiau. Taipgi giliai esu dėkin
ga mano mylimam vyrui už 
jo nuoširdžią ir labai gražią 
priežiūrą namuose, kas man 
pagelbėjo greičiau susveikti.

Jūsų visų malonumo nie
kuomet nepamiršiu. Ačiū la
bai. Margaret Daugėla

saugos ir kraštotyros draugi
jos narių.

Didėjant visuomenės susi
domėjimui paminklais, kas
met vis giliau ir plačiau 
moksliškai tiriamas bei pro
paguojamas lietuvių tautos 
istorinis, kultūrinis ir meni
nis palikimas. Lietuvos KP 
Centro Komitetas ir Lietu
vos TSR istorijos ir kultūros 
paminklų sąvado išleidimo”. 
Tai bus didžiulis penkių to
mų leidinys, kuris apims 500 
leidybinių lankų. Jame bus 
moksliškai aprašyti visi kul
tūros paminklai.

Mokslinis ir metodinis va
dovavimas rengiant bei lei
džiant sąvadą pavestas Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jai, Kultūros ministerijai ir 
Valstybiniam leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetui. Lietuvos 
istorijos ir kultūros pamink
lus visapusiškai tirs ir pa
teiks medžiagą sąvadui 
Mokslų akademijos Istorijos 
institutas ir Partijos istorijos 
institutas, Lietuvos statybos 
ir architektūros mokslinio 
tyrimo institutas ir Valstybi
nis dailės institutas.

Tarybų Lietuvos istorijos 
ir kultūros paminklų sąvadą 
rengs spaudai ir išleis 
“Mokslo” leidyklos Vyriau
sioji enciklopedijų redakcija.

V. Siudikas

“LAISVĖ”

1980 m. Lietuvoje
naujos knygos

Pažvelgus į naujųjų “Va
gos” publikacijų sąrašą, pir
miausia iš jo vertėtų išskirti 
Juozo Grušo “Raštų” III to
mą. Čia surinkti kūriniai 
įgalina pasekti J. Grušo—ko- 
mediografo kelią—nuo vode
vilio “Nenuorama žmona” 
(1956) iki tragikomedijų “Pi
jus nebuvo protingas”, “Cir
kas”, kur susipina grotesko 
elementai ir romantinės vizi
jos, paraboliškos scenos ir 
atviras publicistinis patosas. 
Knygoje išspausdinta ir nau
jausioji rašytojo komedija 
“Gintaring,, vila”, kurios pa
statymas Kauno dramos 
teatre tapo reikšmingu šio 
teatrinio sezono įvykiu.

Graži dovana poezijos mė
gėjams—Petro Vaičiūno 
(1890-1959) eilėraščių rinkti
nė “Erdvių ugnys”.

Apie Tėvynę, apie žmones, 
apie esmines gyvenimo ver
tybes naujojoje knygoje 
“Svirtis” kalba poetė Vilija 
Šulcaitė. Kasdienybės spal
vos, garsai, miesto architek
tūros detalės, įvairios istori
nės, kultūrinės reminiscenci
jos—pagrindinė Juditos Vai
čiūnaitės poetinė medžiaga, 
iš kurios “nužiesti” naujieji 
eilėraščių ciklai, surinkti 
knygoje “Šaligatvio pienės”. 
Tuo tarpu naujasis Albino 
Bernoto eilėraščių rinkinys 
“Paglostyk žolę” vėlgi arti
mesnis tai lietuvių poezijos 
krypčiai, kuri paženklinta 
žemdirbio pasaulėjautos, sa
vo krašto socialinės ir dvasi
nės patirties.

Savitu balsu į skaitytojus 
prabilo du poetai debiutan
tai—Donaldas Kajokas ir Ri
mantas Černiauskas. Pirmo
jo rinkinys “Žeme kaip viršū
nėmis” išsiskiria poetinio žo
džio energija, dinamika. R. 
Černiausko knyga “Šiapus 
debesų” patraukia lyrizmo ir 
ironijos derme.

Prozai atstovauja nauja 
Juozo Apučio knyga “Tiltas 
per Žalpę”, kurioje išspaus
dintos dvi apysakos: “Prieš 
lapų kritimą” ir “Rudenio žo
lė”. Pirmasis kūrinys dauge
liu atžvilgių artimas šio auto
riaus novelėrtls. Tokiais pat 
plastiškais, švelniu lyrizmu 
ir graudoku humoru paspal- 
vintais vaizdais čia atkuria
mas nuošalaus Lietuvos kai
mo gyvenimas neramiu me
tu—artėjant Didžiojo Tėvy
nės karo pabaigai,—gyveni
mas, stebėtas vaiko akimis. 
Antrosios apysakos struktū
ra iš esmės kita—tai drama
tiška vieno žmogaus, gydyto
jo Beno, sielos biografija, 
komplikuotų dvasinių išgy
venimų istorija.

Smulkiosios prozos rinkinį 
“Atsisveikinimas su Var
niais” išleido žinomas nove- 
listas, lietuvių literatūros ty
rinėtojas Adolfas Sprindis. 
Šalia apsakymų, gvildenan
čių įvairias moralines-etines 
problemas, čia surinktos no
velės, kuriose atgyja žymieji 
mūsų praeities kultūros kū-
rėjai—P. Višinskis, Žemaitė 
ir kt.

Naujas knygas išleido du 
publicistai: Albertas Laurin- 
čiukas (“Amžini beržai”) ir 
Leonardas Grudzinskas 
(“Laiškai iš elnių miško”). A. 
Laurinčiuko apybraižos skir
tos autoriaus apkeliautoms 
Tarybų Rusijos platumoms. 
L. Grudzinskas—jautrus
gamtos stebėtojas—vaizdin
gai pasakoja apie Lietuvos 
miškų, pelkių, ežerų gyvūni
ją. A. Pagirytė

IŠLEIDO “MINTIS”
Vytautas Miniotas. Žmo

gus, žemė, metai (160 psl.). 
Apybraižų rinkinys apie Lie
tuvos kaimo pertvarkymus 
pokario metais. Knygoje at
spindi tarybinių darbuotojų 
ir aktyvistų veikla aiškinant
Komunistų partijos ir Tary-

bų valdžios politiką, stipri
nant kolūkius, įkvepiant 
žmonėms pasitikėjimą kolek
tyviniu darbu.

Stasys Kašauskas. Negrįž- 
tantis bumerangas (126 psl.). 
Knygoje pasakojama apie 
Australijos gyventojų socia
linius bei visuomeninius san
tykius, etnografinius ir kul
tūrinius savitumus, skaityto
jai supažindinami ne tik su 
šio krašto gyventojais abori
genais, bet ir su atsikėlėliais, 
jų tarpe lietuviais, karo aud
rų atblokštais į Australiją.

Jonas Kalinauskas. Kauno 
revoliucinis metraštis (47 
psl.). Knygelėje rašoma apie 
1830-1831 m. ir 1861-1863 m. 
sukilimus, 1905-1907 m. re
voliucinius įvykius, Tarybų 
valdžios paskelbimą, pogrin
dinę komunistų veiklą, Tary
bų valdžios atkūrimą Kauno 
mieste.

Vytautas Levandauskas. 
Vilniaus pilies skersgatvis 
(77 psl.). Gausiai nuotrauko
mis iliustruotame leidinėlyje 
pasakojama apie vieną tipiš
kiausių senojo Vilniaus kam
pelių—Pilies skersgatvį.

Saulė Markelytė. Palanga 
(119 psl.). Nuotraukomis 
iliustruotame leidinėlyje pa
sakojama apie Palangos 
gamtos sąlygas ir istoriją, 
svarbiausias gydymo ir poil
sio įstaigas, kultūrines įžy
mybes, šiandieną ir ateities 
perspektyvas. L. Dockienė

NAUJA TVARKA
Washington. — Naujai val

džiai į Baltuosius Rūmus 
atėjus, pirmiausia nukentėjo 
mašinininkės. Nors daug jų 
yra dirbusios net kelių prezi
dentų kadencijų metais, bet 
dabar naujasis raštinės šefas 
jas (visas 70) pavieniui pasi
kvietė pasikalbėti ir pasakė, 
kad atleidžiamos, o jei jos 
pačios rezignuosiančios, tai 
prieš išeidamos dar gausian
čios ir dviejų savaičių ekstra 
atlyginimą. Merginos žada 
ieškotis advokatų.

Nauji patvarkymai palietė 
juodadarbius ir darbininkus: 
nei vyrams, nei moterims 
negalima dėvėti džinsų, o ir 
valgyti jie galės prie stalų, 
tik su ta sąlyga, jei bus 
uždarytos durys. Na, ir ka
vos toliau negalima gerti iš 
plastikinių — turi būti tikri 
puodeliai.

Baltarankiai tarnautojai 
dabar negalės savo viršinin
kų vadinti pirmu vardu, kaip 
būdavo anksčiau, bet turi 
pridėti “Mr.”

Spaudos žmonės, kaip ži
nia, Reaganas jau sutvarkė 
savo pirmosios konferencijos 
metu: jie turi pakelti ranką 
ir laukti, kol jiems bus leista 
pateikti klausimą, o fotogra
fams ir filmo operatoriams 
įsakyta dėvėti švarkus ir ka
klaraiščius.

parodijos, epigramos
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ARNAS VARNAS

Toks gyvenimas
Tas šlovina harmoniją!
Tas premiją išmonija!..
Tas laimės saulėj kepinąs!
Tam vargšui gelia kepenis! ..

Beveik randa
M. M.

Kitus pamokyti taip lengva! ..
Pažvelk. Kukuti, ten, pro langą!
Miela tulžingų grafomanų 
Įnirtus drasko sielą mano...

Dėl stiliaus
Vertėjas — rašytojui

Tu romanus man parašai, 
Grąžtai išversti paprašai... 
Buėys nutyli, aš nutyliu...
Ar aš? Ar tu? Kas turi stilių? ..

Lilpropbluro 
skundas

Ir ten. Ir čia — visur dairaus.
Kas su skaitytojais bendraus?!
Rimtėja!.. „Rašalo“ neprašo, 
O rašo, rašo, rašo, rašo...

“LAISVĖS” JUBILIEJUI

A. Liepsnonio tėvas A. Ku- 
kanka. Jį nukirto džiova —
1928 m.

Autorius primena, kad šio 
amžiaus pradžioje tokio liki
mo žmonės vyko į JAV 
darbo ieškoti. O čia, įsitrau
kę į pažangiečių judėjimą, 
rėmė progresyvią spaudą. 
Tokios anksčiau buvo ir tų 
šėrininkų bėdos—narsūs sa
vo laikraščio rėmėjai.

Jį aiškiai matau lyg daili
ninko drobėje. Jis palinkęs 
prie žagrės. Ją spaudžia. O ji 
šokinėja, kuinas blaškosi. 
Taip jis arė ir pačioje jaunys
tėje.

Sykį užpyko ir toli toli, 
tartum Homeras iškeliavo po 
svietą. Paskum jis dažnai su 
pasididžiavimu užsimindavo:

— Prie Archangelsko duo
nelę pelniau! Su darbininkais 
kelią tiesiau.—Sykį jie suū
žė: “Kodėl nemoka”. Sustrei
kavo. Išdygo rangovas. Jį 
paguldė lyg lėlę ant tač- 
kos,—ir į griovį. Va, dabar 
ir atžėrėjo pinigėliai . . .

Tėvas bičiulystę su proleta
rais labai vertino. Pagaliau 
vėl grįžo prie pelkių, prie 
liūnų. Sutarė su sodiečiu: jo 
dirvas apsėdavo. Nupjauda
vo. O kas likdavo—nubyrė-

I davo artojėliui ... Va ir 
vargo su mano motina—poe 
to F. Kiršos sesė Emilija. 
Vokiečiai sudegino trobelę. 
Duonelė? Ji raita išbėgo pas 
okupantus.

1917 m. pavasaris. liūdnai 
kukuoja gegužtė. Vis dides
nis liūdesys spaudžia tėvą. 
“Kur plutelė?” Su vieversiais 
skraido padangėje. Artojėlis 
išvyko. Už kareiviškus batus 
jam atpylė pusmaišį bulvių. 
Žandaras nušlavė. Jį kaip 
gyvulį užrakino į daržinę. 
Motina laužo rankeles:

— Kur maitintojas?
— Vos išsprukau, —tarė 

išsprukęs. Pakėliau maištą!
Tėvas globojo avelę. Oku

pantas atėmė. Nameliai? Su
degino. Gyvenome po sveti
mu stogu. Tėvas už v irė: 
pastatysiu!

Čia 1922 m. jis priėmė 
nepaprastą svečią—poetą F. 
Kiršą. Jis man dviračiu ati
tempė apie 20 knygelių. Tė
vas su motina jam buvo 
dosnūs: dėjo, ką turėjo.

Pats!
Pats parašo!
Pats ir giria!
Pats Ir nuopelnus
Sau skiria:..

ALGIS CIMBOLAITIS

Bus!
Mokslas daro stebuklus..
Kaip vanduo jis reikalingas.
Gal išnyks kvailiai?
J te bus!
Kaip atskirsime protingus?

Išmini h
ir vėjas

Jis rinko išminties krislus, 
Galvojo, bus' protingas, jžymus.
Gal hiitų tapęs, jei ne vėjas, 
Kuris po tuščią galvą sukinėjas...

ALFONSAS ŽINEVlCiVS

Knygų spintą, 
rusvą, riešutinę.

A. Liepsnoms

Maitintojas ‘
Žiema. Tėvas mane nuve

dė į mišką. Pjauname medį. 
Griūva. Pušis sudejuoja. Ro
dos, nemažiau ir tėvas:

— Žinai, sūneli, didelė bė
da. Mirė . . . Leninas . . .— 
Taip pirmą sykį iš jo išgirdau 
apie Iljičių. O 1926 m- pava
sarį su progimnazijos moki
niais nuvarė į šeiminį mitin
gą. Dalijo knygeles. Joje ir 
pamačiau žmogų su barzde
le1 ... Jis švelniai žiūrėjo. 
Bet apie jį klerikalai rašo 
labai baisiai.

Tėvas? Jis Archangelske 
bestumdamas karutį, išmoko 
rusiškai išvingiuoti kelis sa
kinius, griūvančius lyg nuo 
vėjelio. O mane 1925 m. 
rugpjūtį nuvedė į mokyklą. 
Virpėdamas įėjau į klasę. 
Visi rašo. Mokytojas padik
tavo šedevrą iš gramatikos.

Priėmė. O tėvas:
— Ot sūnus!
Sekantis ruduo užtrenkė 

duris į mokyklą. 1927 m. 
gegužį nudūriau į Kauną. F. 
Kiršai pasakiau:

— Eksternu laikyčiau.
— Padėsiu.
Va ir ruošiaus Zarasuose 

egzaminams. Tėvas apsiniau
kęs:

— Kaip našlaitėliai ruge
liai verkia.

Ir nubėgau rašyti su dalge
le. Vėl jis man: “Neini baž
nyčion”. Iv neisiu! O tėvas, 
kaip kiti, negriebė rykštės. 
O pats? Dažniausiai užgulda
vo žagrę. Negi kunigas už jį 
vers vagas!

Labai laukdavo pavasario. 
Bet jis jam prasidėdavo ne 
nuo žibuoklių, ne nuo vyturio 
giesmės. Nuo žemelės. Jis 
ašarojo. Nuo trachomos. Vi
są gyvenimą. Juodos akys— 
raudonas, siauras pjūvis. 
Veidas pailgas. Liesutis. 
Aukšta kakta. Plaukai juodi. 
Vidutinio ūgio. Todėl stebė
jausi: kaip motina už jo 
ištekėjo. Nes ji sakydavo: 
“Oi, gražus! Mėlynos akys. 
Šviesūs plaukai.“ Jis grūmė
si su vargais, skriaudomis. 
Pūslėmis. Nemiga. O ką ga
vo? Plaučių džiovą. Ji pa
lengvėle tėvą it kirminas 
graužė ir užgraužė. Tebu
vo—61 metai. Va 1928.III.16 
svetimieji iš lentų sukalė 
namelį. Paguldė. Praleido 
metų metus tarp lakštingalų. 
Bet niekad jis nesustojo pasi
klausyti jų giesmės. Jis— 
kurmis. Tik kurmis. Knisasi 
ir knisasi. Deja, taip aukso ir 
neiškniso. Rieda su nameliu. 
Rieda apstotas verkiančių 
eglaičių. Neiškenčiau ir 
aš . . . Motušė po to: Našlė!

Grįžau nuo kauburėlio į 
gimnazijos III klasę. Nera
mu. Tik dėl tėvo? Ne tik. O 
kur knygos? O kur dainos? O 
kur laisvė? 1928 m. balandį 
J. Šliūpui išpyliau su entu
ziazmu ateistinį traktatą. At
sakė. Prisiuntė knygas. Po 
to į jį kreipdavausi keistai: 
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TARYBŲ LIETUVOJE 
PREKYBOS REIKALAI

į Vilnius, [ELTA]. - De
šimtojo penkmečio rezultatai 
ir uždaviniai 1981 metams 
aptarti Lietuvos TSR preky
bos ministerijos kolegijos ir 
Valstybinės prekybos ir var
totojų kooperacijos darbuo
tojų profsąjungos respubliki
nio komiteto prezidiumo iš
plėstiniame posėdyje. Prane
šimą padarė Lietuvos TSR 
prekybos ministras P. Mic- 
kūnas.

T. Lietuvos prekybininkai 
beveik pusantro mėnesio 
anksčiau raportavo apie pen- 
kerių metų užduočių įvykdy
mą. Jie septynis kartus tapo 
sąjunginio socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtojais.

Plėtėsi valgyklų tinklas 
įmonėse ir mokyklose, buvo 
■steigiamos naujos kulinarijos 
parduotuvės, pusfabrikačių 
gamybos įmonės. Pastatyta 
48 tūkstančiai kvadratinių 
metrų prekybos sandėlių, 
vaisių ir daržovių saugyklų 
21 tūkstančiui tonų, 6254 
kvadratiniai metrai prekybi
nio ploto. Vis plačiau taiko
mos pažangios prekybos for
mos — savitarna ir konteine
rių sistema.

Vienuoliktajame penkme
tyje prekybininkų laukia 
nauji darbai. Ypač daug teks 
padirbėti vykdant partijos 
rengiamą aprūpinimo maisto 
produktais programą.

Išplėstiniame posėdyje pri
tarta prekybininkų socialisti
niams įsipareigojimams 1981 
metams ir Vilniaus centrinės 
universalines parduotuvės 
kolektyvos kreipimuisi į vi
sus Lietuvos TSR prekybos 
darbuotojus gražiomis darbo 
dovanomis pasitikti TSKP 
XXVI suvažiavimą.

Posėdyje kalbėjo Lietuvos 
KP CK sekretorius A. Bra
zauskas. Jame dalyvavo 
LKP CK prekybos ir buitinio 
aptarnavimo skyriaus vedė
jas N. Raguotis.

“Tėve!” Tada parašiau ir 
Vydūnui. Gavai jo raštų pun
delį.

1929 m. rugsėjį į mano 
laiškelį ilgu dialogu atsiliepė 
A. Vienuolis. Paskum mane 
aplankė.

Tėvui mirštant eiliavau 
apie “Verkiančią bakūžę”. 
1930 m. tie kūrinėliai švyste
lėjo “Laisvėje”. J. Kaškaitis 
prisiuntė M. Pikrovskio “Ru
sijos istoriją”. Joje radau 
plačiau apie žmogų, kurio 
vardą pirmą sykį išgirdau iš 
tėvo kirsdamas mišką. Iš
braukė jį džiova. Paliko vie
nintelė nuotraukėlė. Nuo pa
so. 1932 m. rudenį Kaune, 
Lukšio gatvėje pastebėjau 
lange: “Piešiu portretus”. 
Grįžau į Zarasus. Užsakiau 
paštu. Menininkas teisingai 
jį atkūrė. Tik sufantaza- 
vo . . . kaklaraištį. Jis lau
kuos vaidino savo gyvenimo 
tragediją nemažiau skaudžią, 
negu Šekspyro.

Literatūra ir menas

jsigijo užvakar 
veikli kaimynė. 
Bet vėl vaikšto 
susikrimtusi vargšelė: 
mat stokoja knygų ji... 
rusvais viršeliais.

Mano supratimu
Jei kas antras — 
tarptautinis žodis, — 
jau probleminis 
straipsnis, man rodos...

MINDAUGAS STUNDŽIA

Apie tuščią plotą
Nenusimink, kad ir tuščia
Galva tau gūžias ant pečių: 
Žinau, įkurdinsi greit čia 
Tu spiečių svetimų minčių.

Į pripažinimu
Lengvai, tarsi garai 
žmogus puikybėn kelias: 
įvertintas gerai 
Jo rinkinio... viršelis.
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NEPAMIRŠKIME!
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. Y.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų turėsime 
ypatingai puikų koncertą, kurį atliks mėnininkai iš 
Tarybų Lietuvos. Svečių turėsime iš tolimesnių 
Jungtinių Valstijų kolonijų ir iš Kanados.

Po meninės programos bus banketas, puikūs 
pietūs, paruošti Jono Belecko priežiūroje.

Auka—$15.

NE VIEN ŠALTIS 
KALTAS...

Neregėti speigai užgriuvo 
New Yorką, kaip ir visą 
Jungtinių Valstijų šiaurės 
rytų pakraštį. Gruodžio 
25-ąją termometras čia rodė 
minus 18.3 laipsnio Celsi
jaus. Tai pati žemiausia tem
peratūra šiame mieste per 
pastaruosius 109 metus.

Aišku, žmonėms, kuriuos 
puola toks šaltis, iškyla viso
kių problemų. Sugedo švie
soforai. Ir važinėti šiomis 
dienomis po New Yorką rizi
kinga. Dažnoje sankryžoje 
ilgai dega raudonos šviesos. 
Dega minutę, antrą, de
šimt . . . Tad nuolat girdi 
nesiliaujančias automobilių 
sirenas. Niujorkiečiai — la
bai nekantrūs vairuotojai: 
dėl mažiausio nieko signali
zuoja vienas kitam, nors ofi
cialiai mieste tai ir neleidžia
ma, gali būti nubaustas 50 
dolerių bauda. Kiti nelaukia 
žalios šviesos. Keleriopai pa
dažnėjo autoavarijų. 0 trys 
tūkstančiai automobilių su
stojo su niekuo nesusidūrę: 
neveikia jų karbiuratoriai ir 
akumuliatoriai.

Sutriko ir daugelis miesto 
komunalinio ūkio sistemų, 
tarp jų — vandentiekis. 
Daugiausia dėl šalčio kenčia 
neturtingų New Yorko kvar
talų gyventojai, kurių prasti 
butai. Žmonės prisijungė 
daug papildomų elektros 
krosnelių. Nuo elektros tink
lo perkrovimų daug kuriuose 
namuose užsidegė sena in
staliacija. Gaisrininkai nepa
jėgė greit nuslopinti gaisrų, 
nes rado užšalusius vandens 
hidrantus. Bandė šiltyti fa
kelais, bet šie smilko daug 
lėčiau, negu ugnies ryjami 
namai. . .

Dažnai amerikietiškoji 
technika užsikerta ir be jokio 
šalčio. Antai ketverius me
tus East River esančios Roo- 
sevelto salos 5000 gyventojų 
pasiekdavo Manhattaną per 
kabantįjį kelią, kuriuo kur
savo du raudoni “oro tram
vajai”. Neseniai vėl nutrūko 
pagrindinis kabančiojo kelio 
lynas ir ilgoms valandoms 
sustabdė judėjimą viena jud
riausių New Yorko magistra
lių — Antrąja aveniu. Lai
mė, tuo metu vagonėliai sto
vėjo galutinėse stotyse, nes 
vyko jų profilaktinis apžiūrė
jimas.

Vėliau buvo paskelbta, kad 
po šitos avarijos kabantysis 
kelias į Roosevelto salą užda
rytas mažiausiai pusei metu, 
o jos gyventojams teks ke
liauti į miesto centrą per 
porą kitų smarkiai apkrautų 
tiltų.

Niujorkiečiai nebegali pasi
kliauti ir autobusais, kurių 

" eismas sutriko dar gerokai 
prieš šalčius. Prieš keletą 
mėnesių spaudoje, per tele
viziją buvo plačiai išgarsinta, 
kad New Yorkas pagaliau 
gauna patį moderniausią gat
vių transportą”. Ir iš tiesų 
gatvėse netrukus pasirodė 
nauji ištaigingi autobusai. Jų 
priekyje ir šonuose įtaisyti 

elektroniniai tablo. Žalios bė
gančios raidės skelbia marš
ruto pavadinimą, numerį, re
klamuoja naujausias prekes, 
koncertus bei sporto rengi
nius.

Tačiau nespėjo niujorkie
čiai apsiprasti su tais “autobu
sais, kai vienas po kito pasi
pylė pranešimai apie jų ne
sklandumus. Ėmė trūkinėti 
autobusų važiuoklės, iškilo 
pavojus keleivių gyvybėms. 
Viena naujoji mašina beva
žiuodama pametė . . . varik
lį. Visus 637 naujuosius gra
žuolius teko vieną po kito 
atšaukti iš linijų ir sustabdy
ti.

Tiesa, po to New Yorko 
meras Koch suskubo pa
reikšti, kad “kuo mažiau 
autobusų, tuo mažiau ir nu
sikaltimų juose”. Žinoma, 
taip sakyti yra pagrindo. 
Betgi be šito transporto niu
jorkiečiams būtų sunku išsi
versti. Todėl miesto valdžiai 
teko 106 autobusus išsinuo
moti iš Washingtono. Beje, 
jų pasiimti į sostinę kartu su 
vairuotojais buvo pasiųsta 30 
mechanikų su atsarginėmis 
dalimis ir 35 nacionalinės 
gvardijos kareiviai, kad ap
saugotų karavaną nuo gangs
terių užpuolimų pakeliui. . .

Pasirodo, netikusius auto
busus pagaminusi “Grum
man” firma. Ji pirmą kartą 
atlikusi tokį užsakymą, nes 
pagrindinė jos produkcija — 
aviacijos ir kosmoso techni
ka. Tai nė kiek nepaguodžia 
amerikiečių. Neseniai teko 
girdėti ir apie stulbinančius 
nesklandumus raketiniuose 
įrenginiuose. Viename po
vandeniniame laive, turinčia
me “Trident” tipo raketas su 
branduoliniais užtaisais, 
techniniai inspektoriai rado 
“šimtus blogų kontaktų”. At
seit nedaugtrūkę, kad, pa
spaudus mygtuką šviesai už
degti, būtų paleista mirtį ne
šanti raketa ...

Kaip neprisiminsi, kad 
pernai kelis kartus “apsiri
kęs” kompiuteris pranešė 
apie tariamą “priešo užpuoli
mą”, dėl kurio pakilo JAV 
karinių oro pajėgų lėktuvai, 
ir tik sekundžių trūko, kad 
prasidėtų tikras karas.

Kai kurie niujorkiečiai ne
linksmai juokauja, kad gal 
kartais rekordinis šaltis at
vėsins karingai nusiteikusių
jų ir aukštai sėdinčiųjų gal
vas, linkusias išsigalvoti ta
riamus baubus, o ne spręsti 
opias kasdienines žmonių 
buities problemas . . .

Sigitas Krivickas
Iš Vilniaus “Tiesos”

Steubenville, Ohio. — Ta
me mažame (apie 30 tūkst. 
gyventojų) plieno darbininkų 
miestelyje buvo sustreikavu
si policija ir ugniagesiai, rei
kalaudami atlyginimų pakėli
mo. Kadangi miestelis neturi 
pinigų, planuojama pakelti 
gyventojų pajamų mokes
čius.

DETROIT,
LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Per žiemines šventes gavo
me daug laiškų ir sveikinimų 
iš Vilniaus. Ypatingai buvo 
malonu gauti laišką iš 
Vilniaus nuo Romo Šarmai
čio, kuris yra Kom. Partijos 
Istorijos Instituto Direkto
rius. Gerb. Šarmaitis yra 
nepaprastai gabus rašytojas; 
“Mažosios lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos” vy
riausiosios redakcijos narys 
ir t. t. Savo laiške jis rašo: 
“Lietuvoje 1980 metai buvo 
lietingi; žemės ūkio darbai 
vėlavo, nes pavasaris buvo 
šaltas. Vis dėlto ir 1980 
metais Lietuvoje žemdirbiai 
surinko iš hektaro vidutiniš
kai po 16 centnerių grūdų. 
Valstybė suteikė respublikai 
pašalpą — apie 2 milijonus 
tonų grudų. Gyvuliams bus 
kuo šerti, maisto nepritrūk
sime. Mūsų įstaigoje profsą
jungos vietos komitetas pa
rengė bendradarbių vaikams 
naujametinę eglutę. Prisirin
ko jų keliasdešimt. Žaidė 
vaikai ratelį, dainavo. Atėjęs 
“Senelis šaltis” paprašė kiek
vieną vaikelį padeklamuoti, 
padainuoti, mįslę išrišti. Visi 
vaikai gavo iš “Senelio šal
čio” dovanų. Vėliau jie išsi
skirstė ir su tėveliais grįžo į 
namus”.

Matote, kad vietoje ameri
koniško “Santa Claus”, Tar. 
Lietuvoje yra “Šaltis Sene
lis”, kuris aplanko vaikus, 
bet jie turi jam pasirodyt 
savo gabumais iki gali gaut 
dovanelę.

Gražiai auga vaikai Tar. 
Lietuvoj!

ŽUDYNĖS DETROITE
Užbaigus 1980 metus, laik

raščiuose buvo pranešta apie 
žudynes Detroite ir apylin
kėje. Tarpe trijų apskričių, 
Wayne, Macomb ir Oakland, 
buvo nužudyta 696 žmonių. 
Vien tik Detroite 548. Iš 696, 
buvo 129 moterys, 27 vaikai, 
iš kurių 14 jaunesni kaip 4 
metų. Sakoma, kad 68 mote
rys ir 31 jaunuolis ką nors 
užmušė 1980 metais ir ma
žiausia 115 žmonių buvo už
mušti, kuomet jie bandė ką 
nors išprievartauti arba ap
vogti. Šie žudymai įvyksta 
daugiausia su šaunamais gin
klais, peiliais, pagaliais, 
plaktukais, švino vamz
džiais, šluotos kotais, metali
nėmis kėdėmis, buteliais, 
grėbliais ir žirklėmis.

KITI METINIAI FAKTAI
Baigiant 1980 metus, JAV 

komitetas “Department of 
Health and Human Services” 
raportavo apie vedybas, di- 
vorsus, naujagimius ir mirtis 
per 1979 metus. Pagal rapor
tą, 1979 metais apsivedė 2.4 
milijonai žmonių, persiskyrė- 
divorsavo 1.2 milijonai porų; 
gimė 3.7 milijonai vaikų, ir 
mirė 1.9 milijonai žmonių. 
Pagal šį raportą, atrodo, kad 
daugiau gimė kaip kad mirė, 
o persiskyrė netoli pusė tų, 
kurie apsivedė.

MŪSŲ PREZIDENTAI
Tikiu, jog dauguma Ameri

kos lietuvių skaito spaudą ir 
žino, ką reiškia pasikeitimas 
prezidentų. Kuomet prezi
dentas Jimmy Carter pralai
mėjo rinkimus, o laimėjo 
Ronald Reagan, tai mums 
visiems jų permainymas, 
kainavo trys milijonai dole
rių. Ir pridedant Jimmy Car
ter prie dar gyvų buvusių 
prezidentų, Amerikos pilie
čiai pasidarė extra metinę 
sąskaitą virš 3 šimtų tūk
stančių dolerių jį išlaikyti. 
Mes jau dabar apmokame 
užlaikymą buvusių preziden
tų Nixono ir Fordo. Iš virš 
minėtų trijų milijonų dolerių, 
du milijonai kainuos įvesdini
mas naujo prezidento Rea
gan į Baltuosius Rūmus. Mi
lijoną dolerių sunaudos pre-

MICHIGAN
i zidentas Carteris ir vice-pre- 
zidentas Mondale per pir
muosius šešius mėnesius už
baigus savo darbą. Nuvežt 
prezidentą Jimmy Carter į 
Georgia valstiją ir Reaganą 
atvežt į Washingtoną iš Kali
fornijos bus užmokama iš tų 
trijų milijonų dolerių. Už 
šešių mėnesių, buvusio pre
zidento Carterio su kitais 
buvusiais dviem prezidentais 
užlaikymas Amerikos pilie
čiams lėšuos daugiau kaip 
$135,000 per metus. Pabai
goje rugsėjo mėn. 1980 m. 
Amerikos piliečiai užmokėjo 
Nixonui $318,213, o Fordui 
$375,181. Buvęs prezidentas 
Carteris iki spalio mėn. š. m. 
gaus $107,000, o su pradžia 
spalio 1 d. 1982 metams gaus 
$336,000. Carteris, Fordas ir 
Nixonas taipgi gauna metinę 
pensiją sumoje $69,6730. Bu
vęs prezidentas Carteris per 
pirmuosius 30 mėnesių 
priims $150,000, o vėliau 
gaus po $96,000 per metus. 
Prie tų pinigu, visi buvusieji 
prezidentai gauna $35,000 
kelionėms ir valdžia užmoka 
jų telefonų bilas, nuomą, 
pašto išlaidas, elektros ir 
dujų bilas, visus aprūpini
mus, spausdinimo bilas. Prie 
savo pensijos, pereitais me
tais buvę prezidentai Nixo
nas ir Fordas atskirai prida
vė valdžiai bilą apie $60,000 
už raštinės nuomą; apie 
$25,000 kelionėms ir $5,000 
jų raštrnių aprūpinimui. 
Amerikos piliečiai taipgi už
laiko buvusių prezidentų 
žmonas Bess Truman ir Lady 
Bird Johnson, gauna po 
$20,000 pensijos į metus ir 
pašto išlaidų apie $2,500 
kiekviena. Sakoma, kad bu
vusio prezidento Kennedy 
žmona Jacqueline Kennedy 
Onassis nieko negauna, nes 
ji apsivedė su kitu po prezi
dento Kennedy mirties.

Kongresmenas Andrew 
Jacobs, demokratas iš India
nos valstijos, sako, kad 
Amerikos piliečiai yra per 
dosnūs ir reikėtų tas išlaidas 
mažinti. Prieš tris metus jis 
pateikė Kongresui bilių už
vardindamas “Užtektinai bu
vusiems prezidentams pašal
pos” (The Former Presi
dents, Enough Is Enough 
and Taxpayers’ Relief Act”). 
Žinoma, tas bilius Kongrese 
nepraėjo, bet Andrew Ja
cobs sako, kad jis jau turi 
apie trisdešimts kongresma- 
nų, kurie sutinka su juo ir 
gal ateityje bus galima kiek 
numušt buvusiems preziden
tams pašalpą. Žiūrėsime, 
ateityje kas bus. Naujas pre
zidentas Reagan turėtų šias 
išlaidas nukirst, vietoj nukir
timo “social Security” ir kitų 
pašalpų, teikiamų biedniems 
amerikiečiams. Stefanija

Gyvenimas
Skraidė, bėgiojo vaikas 

po kiemą,
Gaudė lankoj drugelius, 
Kiek paūgėjęs,

rinko purienas, 
Pynė gėlių vainikus.

O kai jaunystė
jam pražydėjo, 

Skrydžiui įgavo sparnus, 
Lėkė svajonės blaškės

su vėju . . .
Tapo kareivis šaunus.

Metai vis bėgo . . .
Dužo svajonės . . . 

Greitai pabąlo galva . . . 
Vien atminimais

žemės kelionės 
Jo išmintis dar gyva.

Stūgaus už lango 
rudenio vėjas,

Medžiai nuliūdę linguos . . . 
Sunkų gyvenimo kelią 

nuėjus
“Requiem” liūdną giedos . . .

Kęstutis Balčiūnas

Prisiminus
Joną Maleiką

Jonas Mažeika

Kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje” draugas Jonas 
Mažeika mirė sausio 18 d. 
Chicagoje.

Apie jo veiklą jis pats 
parašė “Vilnyje” ryšium su 
“Vilnies” 50-mečio jubilie
jum. Štai tas raštas:

Kelias, kuriuo atėjau prie 
“Vilnies”

Jonas Mažeika

Iš pat jaunų dienų degiau 
neapykanta prieš carinę 
priespaudą už atėmimą lietu
viams spaudos ir prieš visus 
varguomenės skriaudėjus.

Gimiau ir augau Gelažių 
bažnytkaimio apylinkėj, 
Strumbriškių valsčiuje, Pa
nevėžio apskr. Tėvas turėjo 
5 dešimtinių ūkelį saloje, 
apsuptoje balomis, kurią 
apylinkės Oginių kaimai bu
vo praminę “Siberija”.

Tėvelis galėjo pramokinti 
skaityti ir vardą pasirašyti iš 
Kalendoriaus ir maldakny
gės, nes pradinė mokykla 
Sodelių kaime buvo už 5 
viorstų, neišgalėjo manęs 
ten leisti.

1904 m. atgavus spaudą, 
labai mėgau skaityti pradė
tas leisti “Vilniaus žinias”, 
gavęs iš Vabalninku mieste
lio krautuvininko. Vėliau 
“Naujoji Gadynė” socialde
mokratų sklaidė man religi
nius ir tautinius ūkus. Me
tais vėliau pradėjau gauti 
pažangias moksliškas brošiū
ras iš kalvio Grigo Gelažiuo
se soc-dem. nelegalaus kny
gynėlio.

1907 m. atvykus į Ameri
ką, Pittsburgho apylinkės 
mažą vietovę Wilson, Pa., 
pirmuoju mokytoju buvo ve
lionis Juozas Stasiukėlis 
(brolis Felikso, steigėjo ir 
“Vilnies” ekspeditoriaus) ir 
LSS organas “Kova”, 1908 
m. susiorganizavus LSS kuo
pai tame kaimelyje, kuriame 
buvo gražus būrys lietuvių, 
įstojau į ją.

1913 m., išsikėlus gyventi į 
Youngstown, Ohio, susipaži
nau su “Laisvės” redakto
rium L. Prūseika, tapau laik
raščio skaitytoju ir platintoju 
ir jo bendradarbiu.

1915 m. L. Prūseikai suor
ganizavus Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, tapau jos nariu ir 
darbuotoju.

1920 m. atsikėlus arčiau 
didmiesčio Chicagos į Cleve
land, Ohio, pradėjau darbuo
tis ALDLD 22 kuopoj ir po 
metų dėl “Vilnies”.

1922 m. gavau 74 naujus 
narius Literatūros Draugijai, 
o 1925 m. “Vilnies” vajuje 
gavau 121 naują skaitytoją. 
Sekamais metais, rodos, arti 
šimto ...

Dirbdamas Apdraudos 
kompanijai, gerą dalį laiko 
daviau pažangios spaudos 
naudai. 1939 m. pabaigoj 
buvau pakviestas prie “Vil
nies” ir tebesu prie dienraš
čio.

Tai tokiu keliu atėjau prie 
“Vilnies”. J. Mažeika

Moters Dienos Minėjimas
Sekmadienį, Kovo 8 d., 2 vai. po pietų

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
rengia tos dienos minėjimą

BUS MENINĖ PROGRAMA. Po programos vaišės:

VIETA: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parli, N. Y.

Auka $5.-

PASITARIMAS DĖL 
GEGUŽĖS 1-OSIOS

New York. — Manhattane, 
Furriers Joint Council, 250 
W. 26 St., vasario 21 d., 
šeštadienį, 1 vai. popiet šau
kiama konferencija Gegužės 
1-osios parado ir mitingo 
reikalu.

CLEARWATER, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Stefanija Whit
Vinikaitienė

te

Mirė 1980 vasario 8 d.
Ilsėkis ramiai, mieloji. Mes Tavęs niekados 

nepamiršime.
EMILY ir JOE KRUPSKI 

Englishtown, N. J.

BRIEFS
Each day we learn of more 

horror stories involving the 
effects of drug abuse on our 
children. In addition to the 
harmful physical and mental 
effects drugs have on young 
people, the community also 
pays a high price as a result 
of property crimes commit
ted to provide funds for the 
purchase of illegal drugs.

>► * *
Women are staying single 

much longer than they did in 
1970 — and more are remai
ning single for life, according 
to the U. S. Census Bureau.

* * ♦
John Adams, from Somer

set, New Jersey, writes to 
the Editor of The New York 
Times:

At about this time last 
year, Senator Kennedy 
made his famous anti-Shah 
statement. That statement, 
while condemning the taking 
of the hostages, made it 

• clear that the Senator, along 
with many other Americans, 
also deplored the repressive 
regime of the ex-Shah.

The outcry against the 
Senator for making the 
statement was deafening, 
and, besides doing much to 
undermine Kennedy’s 1980 
Presidential bid, it effective
ly ended any real national 
debate on the events which 
led up to the hostage crisis. 
We were told that such a 
debate would have to await 
the release of the hostages.

Well, now that the hosta
ges have, happily, been re
leased, will this long-defer
red debate actually take 
place? Will our role in pla
cing the Shah in power in 
1953 and in keeping him 
there be rigorously exa
mined? Will questions be 
asked about Jimmy Carter’s 
attempt to stage a military 
coup in Iran immediately 
after the revolution?

Will there be an inquiry 
into why the Shah was let 
into this country? Did Henry 
Kissinger and David Rocke
feller play a role?

Will anyone wonder at 
how Carter was able to so 
effectively parlay the hos
tage crisis into primary vic
tories?

Finally, will there be a 
thorough investigation of the 
ill-fated rescue attempt? 
How could a more “success
ful” attempt have avoided

AIDIECIAMS
Aido Choro pamokos įvyks 

šeštadienį, vasario 21 d., 3 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Prašome visų aidiečių susi
rinkti, taipgi kviečiame nau
jus narius. P. Venta, Pirm.

untold bloodshed in Tehe
ran?

These and other such 
question^ must be asked — 
and answered. It is vital that 
the American people under
stand fully the role which 
their Government played in 
creating and perpetuating 
the hostage crisis. It is only 
with such an understanding 
that we can prevent the 
recurrence of such tragedies.* ♦ *

It was good to hear from 
Aldona and Andy Anderson 
who live in Canada now. 
Aldona $ays that they look 
forward
ve” antį it helps her to 
remember her Lithuanian as 
she doesn’t have an opportu
nity these days to speak it

to receiving “Lais-

Aldona Žilinskaitė-Anderson

Everything is all right 
with them. Andy and she are 
both well. They keep busy 
with their daily chores and 
right now Andy has to keep 
their little woodstove bur
ning in the basement so 
getting wood takes up a lot 
of his day. Once in a while he 
get on his skiis and goes 
cross-country skiing. Al
though it really has been too 
cold these past weeks to be 
out too long.

Aldona keeps busy at the 
piano and also does a lot of 
bread baking. She has been 
trying a lot of new recipes 
and they have all been suc
cessful.

Their son was married in 
October and they are happy 
he finally decided to settle 
down. His wife is a lovely 
young lady and they like her 
very much.

Aldona was New York 
Aido Chorus leader for many 
years. She has left her mark 
in American Lithuanian cul
tural life and will be always 
remembered. Else




