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KRISLAI
Chun Doo Hwan čia 
Atsimenate Fru-Fru? 
Štai knygų tiražas! 
Kurlink eina Kinija?

R. BARANIKAS
Sausio mėnesio pabaigoje 

New Yorke ir Washingtone 
lankėsi Pietų Korėjos dikta
torius Chun Doo Hwan. Ta 
proga “New York Times'pa
talpino net dešimti pilnų pu
slapių su sveikinimais sve
čiui. Visi sveikinimai kalba 
apie “istorini viršūnių susiti
kimą tarp prezidento Reagan 
ir garbingojo Korėjos respu
blikos prezidento Chun Doo 
Hwan”.

0 kas po tais sveikinimais 
pasirašo? Jie visi iki vieno 
pasirašyti didžiųjų biznio fir
mų, veikiančių tarptautiniai, 
turinčių savo centrus čia 
New Yorke ir Seoule. Ar 
reikia geresnių įrodymų, ko
dėl mūsų valdžia taip remia 
Pietų Korėjos diktatūrą?

Skaitau A. Pipiro straips
nelį apie medžio skulptūrą 
Lietuvoje (“Laisvė”, sausio 
16) ir galvoju: kokius niekus 
tauškia tie, kurie sako, kad 
Lietuva nutautinama! 
Straipsnyje minima “Vaidi
los” skulptūra prie “Vaidilu
tės” kavinės Palangoje. Pri
simenu, kaip keliaujant po 
Tarybinę Lietuvą man vis į 
akis krito tradiciniai lietuviš
ki pavadinimai virš viešbu
čių, krautuvių, restoranų, 
užeigų, — kiek tų Gintarų, 
Neringų, Vaidilų, Šarūnų, 
Nemunų, Ąžuolų, Kuršių, 
Biručių, Dainavų, Dviejų 
Gaidelių, Keturių Vėjų, Rū
tų, Šilelių, Medžiotojų, Ra
munių, Žalčių Karalienių, 
Ąžuoliukų, Puntuku, Zuike
lių .. .

Koks kontrastas su Lais
vės Alėja Kaune, kai kraštą 
valdė tie taip vadinami tauti
ninkai, kur mirgėjo tik tokie 
užrašai kaip Universal, Kon
rado kavinė, Zenit, Fru- 
Fru . . .

□
Kaip pažymėta spaudoje, 

Lietuvoje išleista knyga 
“Amerikiečių novelės”, anto
logija, į kurią įeina 19-ojo ir 
šio šimtmečio JAV rašytojų 
rinktinės apysakos, baigiant 
jauna moderniška rašytoja 
Joyce Carol Oates. Ši knyga 
išleista net 30,000 tiražu. 0 
kokiu tiražu panaši literatū
rinė knyga išleidžiama Ame
rikoje? Ogi, apie 100,000. 
Kitaip sakant, Lietuvoje, ku
ri turi tik apie tris milijonus 
gyventojų knyga išeina tik 
tris kartus mažesniu tiražu 
negu Amerikoje, kuri turi 
apie 250 milijonų gyvento
jui

☆
Kinijos premjeras Zhao 

Ziyang lankėsi Tailande. Ten 
jis ragino Tailandą vieningai 
su Burma ir Malaja laikytis 
prieš . . . “hegemonistus iš 
Vietnamo”. Nelengva su
prasti Kinijos vidaus politi
ką, bet jos užsienio politika 
tikrai pamišusi. Ko siekia 
Pekinas? Tailande, Burmoje 
ir Malajoje liaudies partiza
nai (kurių tarpe veikia ir 
save vadinančios maoistų 
grupes) kovoja prieš savo 
šalių reakcinius režimus, o 
Liaudies Kinijos premjeras 
ragina Tailandą budėti 
prieš . . . socialistinį Vietna
mą!

Prez. Reagan apie JAV

Prezidentas Reagan 
TV pasirodyme

Didėja opozicija prieš 
Reagano biudžetą

Washington. — Pradėjo 
formuotis piliečių koalicija 
kovoti prieš prezidento Rea
gano numatytus biudžeto ap
karpymus, didinant sumas 
ginklavimuisi socialinių pro
gramų sąskaiton.

Pereitą savaitę susidariusi 
viena tokia grupė — Com
mittee for Full Funding of 
Education — apjungia apie 
90 švietimo ir auklėjimo or
ganizacijų, jų tarpe daugiau 
kaip du milijonus narių tu
rinčią Amerikos Mokytojų 
Federaciją.

Kiek anksčiau čia buvo 
susidariusi koalicija, apjun
gianti daugiau kaip šimtą 
darbo unijų, religinių grupių 
ir vyresniojo amžiaus piliečių 
organizacijų, kurios yra pasi- 
ryžusios ginti savo teises 
socialinio draudimo srityje.

Belfast, Š. Airija. — Airi
jos Respublikonų Armijos 
partizanai išsprogdino britų 
privatų laivą su anglimi.

Milijonai amerikiečių, ku
rie balsavo už Reaganą, jį 
dabar atvirai ir garsiai kriti
kuoja. O tas vyksta gazolinų 
stotyse, kur beveik kiekvie
nas amerikietis reguliariai 
užsuka. Mat, Reagano admi
nistracija nuėmė kontrolę 
nuo gazolino kainų ir didžio
sios kompanijos, nieko ne
laukdamos — pakėlė kai
nas, — ir tai tik pradžia!

Eiliniam amerikiečiui gazo
lino kaina tokia pat svarbi 
kaip maisto kaina. Su nuolat 
kylančiomis maisto kainomis 
jau apsiprasta, bet čia gazoli
no kainos pakeltos, lyg tie
sioginiu Reagano įsakymu! 
Gazolino stotys, kaip bedar
bių eilės, tampa pirmomis 
mokyklomis, kur Amerikos 
liaudis pradeda susigriebti, 
ką balsuodama už Reaganą 
padarė.

Anądien gavau laišką iš 
meno galerijos Koelne, Va
karų Vokietijoje. Su nuosta
ba pastebėjau, kad pašto 
ženklas ant voko turi Rožės 
Luksenburgės atvaizdą! Luk- 
senburgė, kaip žinome, 
1919-aisiais metais žuvo kar
tu su savo draugu Karoliu 
Libknechtu. Juos kalino tuo
metinė socialdemokratinė 
valdžia, ir juos perkeliant iš 
vieno kalėjimo į kitą — 
Freikorpo fašistiniai chuliga
nai nužudė. O dabar social
demokratinė Vokietijos Fe
deralinės Respublikos val
džia ją pagerbia pažto žen
klu! Keičiasi laikai . . .

aę padėtį
Washington. — Vasario 5 

d. naktį, savo pirmajame TV 
pasirodyme amerikiečiams, 
prezidentas Reagan bendrais 
bruožais apžvelgė dabartinę 
Amerikos ekonominę padėtį, 
tardamas, kad nuo pat de
presijos laikų ji niekados dar 
nėra buvusi tokia prasta.

Vienu momentu, laidyda
mas rankoje popierinį dolerį, 
jis tuojau pat paėmė kvoterį, 
dešimtuką ir centą, aiškinda
mas, kad 1960 m. doleris 
šiuo metu esąs vertas vos 36 
centų. Tai turėjo pavaizduo
ti, kaip Amerikos doleris yra 
nukritęs.

Norint pasukti Ameriką 
nauja kryptim, jis sakė, bus 
reikalinga daug ko atsisaky
ti. Ir čia jis išminėjo sritis, 
kurios bus paliestos naujo 
biudžeto apkarpymų. Bet jis 
nurodė, kad tie apkarpymai 
palies tik tas sritis, kurios 
yra mažiausiai skaudžios. 
Esą, nebūsią nuskriausti tie, 
kuriems federaliniai fondai 
yra gyvybinės reikšmės. Čia, 
manoma, jis turėjęs mintyje 
socialinius projektus.

Jis kalbėjo apie subalansa
vimą deferalinio biudžeto, 
kurio nepavykdavo subalan
suoti per pastaruosius de
šimtmečius. Pagal naująjį jo 
ekonominį planą, biudžetą 
pavykusią subalansuoti apie 
1983 metus. Nors jis smul
kiai nenurodė, kiek tie nau
jieji biudžeto apkarpymai 
sieksią, bet jo ekonominiai 
patarėjai sako, kad šiais fis
kaliniais metais numatoma 
nukristi apie $13 bilijonų, o 
ateinančiaisiais — apie $50 
bilijonų.

Smulkią savo ekonominę 
programą prezidentas pa
teiks Kongresui vasario 18 d. 
Šis jo TV pasirodymas buvo 
tik įvadas supažindinti ame
rikiečiams su jo nauja ekono
mine programa.

Atlanta. — Buvęs prez. 
Carteris su savo 22 raštinės 
nariais įsikuria čia viename 
federaliniame name. Carte- 
rio reikalams rezervuotas vi
sas aukštas.

New Yorko valstijos gubernatorius Hugh Carey lankosi 
Tokyo mieste. Jis buvo išvykęs į Japoniją ieškoti “biznio” 
New Yorkui. Jis tikisi, kad pavyks susitarti su viena 
japonų kompanija, kuri atsiųs pradžiai išbandyti savo 
autobusus, o jei viskas eis gerai, tai gal ilgainiui sutiks 
pastatyti ir savo fabriką New Yorko valstijoje.

Norvegijos pirmoji

Dr. Gro Harlem Brundtland 
su gėlėmis grįžta iš karaliaus 
rūmų, kur ji prisistatė, tapu
si ministre pirmininke.

Oslo. — Norvegijos istori
joje pirmą sykį ministrės 
pirmininkės pareigos teko 41 
m. amžiaus gydytojai Gro 
Harlem Brundtland. Ji peri
ma valdžią iš Odvar Nordli, 
kuris, kaip Darbo partijos 
atstovas, vadovavo vyriau
sybei pastaruosius penkerius 
metus.

Naujoji ministrė pirminin
kė priklauso tai pačiai Darbo 
partijai, kaip ir jos pirmta
kas, bet Darbo partija ją 
pasirinko dėl jos didelio po
puliarumo, beveik priversda
ma buvusį premjerą Nordli 
iš pareigų rezignuoti.

Ji yra baigusi Harvard 
universitetą ir turi magistro 
titulą viešosios sveikatos sri
tyje. Jos tėvas yra buvęs 
Darbo partijos vyriausybėje 
ir, kaip gydytojas, gydęs 
Norvegijos ministrus pirmi
ninkus.

Hartford, Conn. — Tūks
tančiai žmonių dalyvavo bu
vusios Connecticut valstijos 
gubernatorės Ella T. Grasso 
laidotuvėse. Ji mirė vasario 
5 d., nuo vėžio. Buvo 61 m. 
amžiaus.

MOTERYS KOVOS 
UŽ SAVO TEISES

Washington. — Apie trys 
tūkstančiai moterų dalyvavo 
mitinge, skirtame pasisakyti 
už tolimesnę kovą, siekiant 
panaikinti diskriminaciją 
prieš moteris. Apie tai spe
cialia rezoliucija pranešta 
prezidentui Reaganui ir Kon
gresui.

Daugiau kaip 80 organiza
cijų atstovaujantis mitingas 
pareiškė moterų nusistatymą 
priešintis prieš federalinio 
biudžeto nukarpymus, kurie 
duoda progos pralobti mono
polijoms. Taip pat pasisaky
ta ir prieš papildomus fondus 
Pentagonui. Visa tai eina iš 
vargšų žmonių kišenių.

Mitinge kalbėjo New Yor
ko kongresmanė Shirley Chi
sholm, Maryland© kongres- 
man — Barbara Mikulskį ir 
kitų valstijų kongresmanės 
Patricia Schroeder, Mary 
Rose Oaker, NOW preziden
tė Eleanor Smeal.

Daugiausia pasisakyta dėl 
ekonominės diskriminacijos.

Kviečia Amerikq 
prisidėti

Rudiger von Wechmar
New York. — Kalbėdamas 

čia vietos bankininkams, 
Jungtinių Tautų Generalinis 
Asamblėjos prezidentas, Fe
deralinės Vokietijos ambasa
dorius Rudiger von Wech
mar, pareiškė viltį, kad gal 
JAV savo įnašu prisidės prie 
ruošiamų pasitarimų padėti 
ekonomiškai atsilikusiems 
kraštams.

Jis kvietė prez. Reaganą šį 
klausimą įrašyti į savo pir
menybės sąrašą, tardamas, 
kad JAV visais laikais^ yra 
rėmusios alkanus ir perse
kiojamuosius. Jis apgailesta
vo, kad JAV pastaruoju lai
ku labai sumažinusios finan
sinę paramą tarptautinio 
vystymosi programoms pa
remti.

Gainesville, Fla. — Nese
niai iš spaudos išėjusi knyga 
apie vyresnio amžiaus gy
ventojus Floridoje nurodo, 
kad Florida procentualiai tu
ri didžiausią dalį gyventojų, 
kurių amžius yra 65 m. ar 
daugiau. Bet gyventojų skai
čium imant, daugiausia vy
resnio amžiaus žmonių turi 
Kalifornijos ir New Yorko 
valstijos.

Washington. — Viceprezi
dentas George Bush prane
šė, kad Reagano administra
cija pavedė FBI ir kitoms 
Teisingumo departamento 
agentūros padėti Atlantos 
miesto policijai ir burmistro 
įstaigos pareigūnams ieškoti 
negrų vaikų žudikų. 17 vaikų 
yra dingę ar rasti nužudyti. 
Ligšiol dar nepavyko nieko 
konkretaus susekti.

Kaip dėl to

JAV Valstybės sekretorius Alexander Haig prie vieno 
stalo susitinka su Tarybų Sąjungos ambasadorium Wa
shingtone Anatoliu Dobryninu Kongreso garbei suruoštuo
se spaudos klubo pietuose.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Alexander Haig 
savo pirmojoje spaudos kon
ferencijoje sausio 28 d., tarp 
kitų dalykų, buvo pareiškęs, 
kad Tarybų Sąjunga apmo
kanti ir apginkluojanti tarp
tautinius teroristus. Šis jo 
pareiškimas jau susilaukė 

' oficialaus Tarybų Sąjungos j 
į protesto, o daug užsienio ' 
i laikraščių, pranešdami apie 
šį Haig kaltinimą, nurodė 
kaip tik priešingai — kad ne 
Tarybų Sąjunga, o Amerikos 
ČIA remianti terorizmą pa
saulyje.

Tarybų Sąjungos spaudos 
agentūra Tass paskelbė pra
nešimą, kuriame pabrėžia
ma, jog toks Haig kaltinimas 

i esantis grynas šmeižtas, ir 
i primename, jog Tarybų Są- 
1 junga visada yra stovėjusi už 
terorizmo pažabojimą ir to
liau veikianti prieš terorizmą 
teorijoje ir praktikoje. Bet, 
Tass priduria, šito negalima 
būtų pasakyti apie JAV. 
Tass primena oro piratus 
Bražinskus, kuriuos Amerika 
slepia jau ketvirti metai ir 
kurie yra nusikaltę ne tik 
tuo, kad nuvarė tarybinį 
lėktuvą, bet ir nužudė ste- 
vardesę. “Ar tai nėra tero
rizmo skatinimas?” — klau
siama Tass pareiškime.

Tass toliau aiškina, jog 
negalima maišyti terorizmo 
ir teisėtos tautų kovos, sie
kiant tautinės, ekonominės 
ar socialinės laisvės.

Kaip tyčia, pareigūnai, ku
rie prieina prie JAV žvalgy
bos tarnybų, kaip spauda 
skelbia, tvirtina, jog nesama 
tikrų įrodymų, kad Tarybų 
Sąjunga verstųsi tarptauti
nio terorizmo skatinimu. To
kių įrodymų neturi nei Val

Šis National Oceanic and Atmosphere Administration 
parengtas Amerikos žemėlapis rodo, kaip smarkiai sausra 
palietė šalį. Tai turės neabejotinos įtakos grūdų derliui ir 
maisto kainoms.

stybės departamentas, nei 
ČIA, nei Gynybos žvalgyba. 
Tad iš kur^ tokius duomenis 
pasigavo Valstybės sekreto
rius Haig?

Maskva. — Oficiali Tarybų 
Sąjungos spaudos agentūra 
Tass pareiškė, kad JAV pla
nuojami kariniai manevrai 
Omane, prie Arabų jūros 
netoli Persijos ilankos, tik 
dar labiau padidins tarptau
tinį įtempimą.

Hollywood. — Po penkių 
su puse mėnesių streiko, 
penki tūkstančiai muzikantų, 
dirbusių filmų ir TV studijo
se, pradėjo grįžti prie darbo, 
pasiekus laikinį susitarimą 
su darbdaviais dėl algų pakė
limo.

Smerkia Piety 
Afrikos terorizmq

New York. — Afrikos Na
cionalinio Kongreso gen. 
sekretorius Alfred Nzo ap
kaltino Pietų Afrikos vyriau
sybę banditizmu ir terorizmu 
ryšium su užpuolimu to Kon
greso būstinės Mozambique 
ir nužudymu vienuolikos vei
kėjų. Jis pareiškė, kad tie 
žmonės kovojo prieš Pietų 
Afrikos aparteido politiką. 
Užpuolimą įvykdė Pietų Af
rikos yra viena vadovaujan
čių politinių grupių, kovo
jančių prieš Pietų Afrikos 
aparteido politiką. Jos gen. 
sekretorius kvietė pasaulio 
šalis nutraukti prekybą su 
Pietų Afrikos valstybe ir tai
kyti įvairias kitas sankcijas. 
Prašė remti Afrikos Nacio
nalinį Kongresą jo teisėtoje 
kovoje už žmogaus laisves.
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Įkaitai, priežastys ir pasėkos
Visa Amerika buvo patenkinta, kai įkaitai į JAV iš Irano 

buvo sugrąžinti. Mes irgi reiškiame savo pasitenkinimą, 
kad šis istorinis įvykis pasibaigė taikingai, kad, taip ilgai 
prieš jų valią svetimame krašte, laikytieji amerikiečiai 
sugrįžo pas savo šeimas.

Bet tuomi viskas dar nesibaigia. Svarbu suprasti šio 
įvykio politinę reikšmę, svarbu žinoti, kokios jėgos šioje 
dramoje veikė užkulisuose, svarbu neleisti šiam nuotykiui 
tapti šovinizmo ir militarizmo inspiracija.

Peržvelkime į visai netolimą praeitį. Šacho diktatūrą 
nuvertė trys maždaug kartu veikusios Irano demokratinės 
srovės: kairiečiai, liberaliniai pasaulietiški nacionalistai ir 
demokratiniai nusiteikusi Islamo klerikalija. Tų trijų srovių 
žmonės per dešimtmečius buvo kartu kalinami Šacho 
stovyklose ir kalėjimuose, tų trijų srovių kovotojai šalia 
viens kito buvo Šacho slaptosios policijos kankinami 
Savako rūsyse.

Nestebėtina, kad nuvertus Šachą Irano revoliucija savo 
dėmesį atkreipė į Jungtines Valstijas. Juk tai mes, 
Amerika, buvome Šacho vyriausieji palaikytojai, apgin- 
kluotojai, mokytojai, samdytojai. Nestebėtina, kad Irano 
spauda pradėjo Amerikos ambasadą Teherane vadinti 
“Šnipų lizdu”. Nestebėtina, kad Islamo klerikalija pradėjo 
kalbėti apie Ameriką kaip apie “Didįjį Nelabąjį” (the Great 
Satan . . .)

Bet dalykai nebūtų priėję prie tokio tragiško galo, jei ne 
Kissingeris, Rockefelleris ir jų draugai. Kai iš Irano 
pabėgęs Šachas, gyvendamas užsienyje (Egipte, Maroke, 
Meksikoje ir t. t.) sirgo, jį buvo galima gydyti bile kur. Bet 
Rockefelleris ir jo kompanija būtinai norėjo Šachą 
atsikviesti į Ameriką. Rockefelleriui ir Kissingeriui iš 
vienos pusės rūpėjo parodyti savo asmenišką galią, iš ki
tos — jie norėjo labiau išprovokuoti revoliucinį Iraną.

Ir jiem pasisekė. Jų spaudimu prezidentas Carteris davė 
leidimą Šachą pakviesti į JAV. Irano revolucinės masės 
atsakė taip kaip tik ir buvo tikėtasi: Kairieji, islamiškieji 
studentai ir kitos grupės šturmavo Amerikos ambasadą, ją 
okupavo ir paėmė ambasados personalą savo galion, kaip 
kalinius.

Mes šio žingsnio neteisiname. Irano valdžia sulaužė 
tarptautinius diplomatijos nuostatus, leisdama studentams 
suimti ir laikyti savo galioje amerikiečius. Tuo atžvilgiu 
Iraną pasmerkė visos pasaulio šalys, įskaitant socialistinius 
kraštus ir tokius radikalius Islamo kraštus kaip Libija, 
Alžyras ir Jemenas. Bet tuo pačiu laiku reikia suprasti, 
kokie jausmai privedė Iraną prie šio žingsnio. Atsiminki
me, kad Irane randasi dešimtys tūkstančių invalidų, 
kuriuos per kankinimus sužeidė ir deformavo Šacho 
policija. Savakas badė akis, degino kulnus, kapojo pirštus, 
laužė rankas, moterims pjovė krūtis, elektrizavo lytinius 
organus, išpjovė liežuvius, triuškino šonkaulius . . .

Kai Rockefelleris ir Kissingeris Šachą pasikvietė į New 
Yorką, Iranas lyg jautė, kad Amerika dėl Irano praeities 
kančių šaiposi. Nestebėtina, kad Amerikos ambasada 
iraniečiams tapo tos priespaudos simboliu.

Spauda ir reakcija bendrai dabar bando naudotis 
patriotine nuotaika, kurią pas mus sukėlė įkaitų sugrįži
mas, ir iš naujo kiršinti prieš Iraną. Iranas vaizduojamas 
kaip barbariškas kraštas; rasistinės nuotaikos prieš Aziją 
bendrai įpinamos į prakalbas, pareiškimus, manifestus, 
grąsinimus.

Bet ta audra praeis. Amerikos žmonės pradės reikalą 
šalčiau ir rimčiau pergalvoti. Tam jiems padės net kai 
kurie iš Irano grįžę buvusieji įkaitai, kurie jau pamažu 
pradeda blaiviau aiškinti jų įkalinime gyvenimą. Amerikos 
žmonės supras, kad Irano revoliucija ne prieš juos, kad 
faktinai kalti mes, kad dar prieš dešimtmečius leidome 
nuversti demokratinį Mosadego režimą ir kad iki paskuti
nės minutės likome aršiausiais Šacho ginėjais — kas reiš
kia — Irano liaudies priešais.

Buvo Dulles, dabar yra Haig
Mūsų naujasis Valstybės sekretorius, atseit užsienio 

reikalų ministras, generolas Haig, stojo prie vairo pilnas 
energijos, atsiraitęs rankoves, kaip tai sakoma, pasiryžęs 
viską apversti kojom aukštyn, pertvarkyti, nustatyti 
naujas gaires. Ir iš prezidento Reagano ir jo bendraminčių 
taškaregio, jis pasireiškia labai vykusiai: kaip sako 
lietuviška patarlė, — “nauja šluota gerai šluoja”.

Tiesa, ne viską Haigui tenka keisti. Carterio administra
cijos laikotarpiu šaltasis karas jau buvo gerokai įpusėjęs. 
Bet Haigas pasiryžęs žengti žymiai toliau. Jis jau padarė 
eilę kraštutinių kovingų pareiškimų prieš Tarybų Sąjungą, 
kurie rodo, kad jis pasiryžęs santykius dar labiau įtempti. 
Ir jis nepražiūri nė mažmožių! Pavyzdžiui, tarybinis 
ambasadorius Dobryninas nuo seno turėjo privilegiją 
atvykęs į Valstybės departmentą savo limuzinu įvažiuoti 
tiesiai į departmento garažą, kad negaišindamas laiko, 
galėtų greitai pamatyti departmehto pareigūnus. Haigas tą 
privilegiją atėmė. Mat, šaltas karas, tai šaltas karas!

Iš vienos pusės juokinga, bet iš kitos, dalykai labai rimti. 
Nors generolas Haig dabar nevilki uniformos, bet jis savo 
kaulais ir smegenimis tebėra mūsų karinės oligarchijos 
dalimi. Jis galvoja kaip kariškis, ir dargi ne bet koks 
kariškis, o kaip buvęs NATO militarinių jėgų komandie-

KAIP ŽMONĖS SAKO - 
TAI ŠVENTA TIESA

Žurnale “Švyturys” Eimu
tis Balaišis ir Viktoras Kapo
čius straipsnyje “Grožis pa
deda darbui” rašo:

“ Darbe būna visko. Bet ir 
po sunkiausios dienos žinau, i 
kad, jau įvažiuodamas pro J 
vartus, atbėgsiu. Kartą pa-; 
galvojau: Kodėl gi taip atsi-i 
tinka? Kas čia taip paveikia; 
mane, ir ne mane vieną? Ar j 
tik ne ta jauki aplinka, kuri1 
mus kas dieną sutinka ir i 
palydi? Ar ne gėlės, kurios I 
greta mūsų mašinų žydi nuo I 
ankstyvo pavasario iki pat 
šalnų? Gal todėl ir gražesnį 
akmenį pamatęs sustoju, j 
paimu. Gal pritiks . . .

Taip kalbėjo Klaipėdos pie
no kombinato vairuotojas 
Henrikas Drungilas, su pasi
didžiavimu rodydamas gėlė
se skendinčią įmonės terito
riją. Tai buvo pernai rudenį.

Kaime sąjūdis už grožį, 
tvarką prasidėjo gana seno
kai. Gerai žinome šio sąjū
džio ištakas — Joniškio rajo
no “Pergalės” kolūkį, lengvai 
galime matyti, kaip jis plin
ta. “Gintarinis prizas” kas
met susiranda vis naujus 
šeimininkus.

Betgi grožis, išmoningai 
sutvarkyta aplinka reikalin
ga ir miesto darbo žmogui.

Yra žinoma, kokios teigia
mos įtakos žmonių kultūrai, 
jų nuotaikai, darbingumui 
turi aplinka: gera darbo vie
ta, gražūs, jaukūs valgyklų 
bei kavinių interjerai, pa
trauklūs miesto skverai, 
krantinės, fontanai. Klaipė
doje tam skiriama daug dė
mesio. Čia stengiamasi įmo
nėse nuolat gerinti darbuoto
jų darbo ir poilsio sąlygas. 
Pavyzdys gali būti Pieno 
kombinato kolektyvas bei 
vadovai. Čia švaru ir gražu, 
daug gėlių, pavyzdinga ne 
tik paties kombinato, bet ir 
šalia jo esanti teritorija. 
Darbininkų valgykla interje
ru nenusileidžia geriausioms 
miesto kavinėms. Gamybos 
kultūra rūpinamasi ir dauge
lyje kitų įmonių. Teritorijose 
ir patalpose atsiranda dau
giau skulptūrų, paveikslų, 
liaudies meistrų dirbinių.

Todėl, kaip žinoma, nūdie
nėje Lietuvoje labai daug 
dėmesio kreipiama į darbo 
aplinką. Graži, švari, links
ma darbo ir saugi aplinka 
daug prisideda darbui.

£

SOCIALISTINIU KELIU 
l NAUJĄ,
ŠVIESŲ RYTOJŲ

Kalba vyksta apie Etiopi
ją, seniausią ir bene garsiau
sią Afrikos šalį. Apie ją šiais 
laikais pasaulinėje spaudoje 
daug rašoma.

Antai, žurnale “Liaudies 
Ūkis” (1981-1) skaitome:

“Revoliucija, prasidėjusi 
Etiopijoje 1974 m., iš esmės 
pakeitė šios seniausios Afri
kos šalies gyvenimą.

Etiopijai, šaliai su neišvys
tyta ekonomika, kur daugu
mą gyventojų sudaro valstie
čiai, didelę reikšmę turėjo 
1975 m. įvykdyta agrarinė 
reforma. Buvo nacionalizuo
tos žemės, panaikinta dvari

rius, kurio visos pastangos buvo — mobilizuoti Vakarų 
Europą prieš tariamą pavojų iš Rytų.

Nestebėtina, kad kalbėdamas apie pasaulinio mąsto 
klausimus, Haigas kalba lyg jis būtų praeities žmogus — EI 
Salvadoro žmonės nekovotų už geresnį rytojų, — jis ma
no, — jeigu nebūtų socialistinės Kubos; Kubos nebūtų, 
jeigu nebūtų Tarybų Sąjungos ... ir t. t. Kitaip sakant, ne 
socialinės sąlygos pagimdė marksizmą, o marksizmas 
pagimdė socialines sąlygas ...

Visai panašiai galvojo amžino atilsio sekretorius Dulles, 
kuris šaltojo karo laikotarpiu po Antrojo pasaulinio karo 
nustatinėjo Amerikos užsienio politiką. Dulles švaistėsi, 
purškavo, ultimatiškai grąsino. O gyvenimas? Gyvenimas 
ėjo savo keliu. Laipsniškai ir pačios Amerikos valdančiosios 
klasės elementai suprato, kad reikia būti labiau praktiš
kiems, labiau realistiškiems. Dulleso trimitai buvo nutildy
ti ir atėjo rimtesnės užsienio politikos laikotarpis. Haigo 
laukia tas pats.

“LAISVĖ'

ninkė žemėvalda, valstiečiai 
gavo žemės sklypus, ėmėsi 
kurtis valstiečių asociacijos 
kaip administraciniai ūkiniai 
organai kaimo vietovėse.

Buvo priimtas naujas dar
bo įstatymas, pirmą kartą; 
darbininkams garantuotos; 
normalios darbo sąlygos. Įs- i 
tatymas numato atostogas, 
pensijas, taipogi darbuotojų 
dalyvavimą nacionalizuotos 
įmonės valdyme. Darbininkų 
klasės vaidmens didėjimui j 
šalies gyvenime didžiulės; 
reikšmės turėjo profsąjungų l 
pertvarkymas revoliuciniais 
pagrindais. Darbininkų, pri
klausančių profsąjungoms, 
skaičius 1974-1979 m. išaugo 
daugiau kaip 4 kartus ir 
viršijo 300 tūkst. žmonių, o 
bendras pramonės darbinin
kų skaičius šalyje revoliuci
jos metais padidėjo per 30°/o.

1975 m. Etiopijoje buvo 
nacionalizuoti bankai, drau
dimo bendrovės, svarbiau
sios pramonės įmonės, su
valstybinta visa švietimo sis
tema.

Nuo 1978 m. Etiopijoje, 
siekiant pakelti ekonomiką, 
prasidėjo nacionalinė revo
liucinė kampanija, vykdoma 
planavimo pagrindu. Spren
džiami ne tik žemės ūkio bei 
pramonės gamybos didinimo 
uždaviniai, bet ir tokios 
svarbios socialinės bei eko
nominės problemos, kaip 
darbo žmonių aprūpinimas 
butais, sveikatos apsaugos ir 
švietimo sistemų plėtojimas, 
kova su nedarbu ir kt.

Nacionalinės demokratinės 
revoliucijos programoje, pa
skelbtoje 1976 m. balandžio 
20 d., nurodyta, kad revoliu
cijos tikslas — išvaduoti 
Etiopiją iš feodalizmo ir im
perializmo gniaužtų, padėti 
pagrindus pereiti į socializ
mą.”

IR BRAZILIJA TURI KUO 
DIDŽIUOTIS IR,
MATYT, DIDŽIUOJASI

Tik gautame Brazilijos lie
tuvių laikraštyje “Vaga” 
(1980 m. lapkričio 29 d.) 
straipsnelyje “Braziliška ka
va” skaitome:

“Visi pasaulio uostai kve- 
pie druska, vėju ir žuvimi. 
Kai kurie turi ir savų kvapų. 
Bombėjaus uostas kvepia 
džutu, Zanzibaro — gvazdi
kais. Londono — dūmais. 
Brazilijos Santuso uostas 
dvelkia kava.

Santuse nėra gatvės, ku
rioje nebūtų kavos baro. 
Apvalūs marmuriniai staliu
kai visada apstatyti kavos 
puodukais. Užsukę į barą 
žmonės net nesisėda. Tylė
dami išgeria jau stovinčią 
ant staliuko kavą, šalia puo
duko palieka pinigų ir išeina 
į gatvę žvalesni. Kai kurie 
užtrunka ir ilgiau. Kavos 
baruose vyksta ginčai, suda
romi sandėriai, gimsta eilė
raščiai, prisipažįstamą my
lint ...

Santuoso uosto ilgis — 5 
kilometrai. Jo sandėliuose 
gali tilpti 8 milijonai kavos 
maišų. Per Santusą išvežama 
90 procentas braziliškos ka
vos.

Prieš pakraunant į laivą 

kava patikrinama degustavi
mo laboratorijoje.

Ilgą laiką Brazilijos svar-1 
biausia žemės ūkio kūltura < 
buvo sukranendrės. Kai ark-1 
lio traukiamą vežimą pakeitė 
automobilis, ėmėsi auginti! 
kaučiuką. Kai kaučiuką iš-1 
stūmė dirbtiniai pakaitalai, į 
pirmąją vietą iškilo kava.

Pastaraisiais metais Brazi
lija pasiekė nemažų laimėji
mų kai kuriose pramonės 
šakose, tačiau kava, kaip ir' 
anksčiau; lieka ekonomikos 
pagrindas.

Kad ir kaip klostytųsi pa
dėtis pasaulinėje kavos rin
koje, tikras brazilas nė die
nos negali išsiversti be stip
rios kavos puoduko.”

KOMUNISTŲ 
VADOVAUJAMI 
KRAŠTAI - POPIEŽIAUS 
DĖMESIO CENTRE

Chicagos marijonų “Drau
ge” (sausio 26 d.) antrašte 
“Ukrainiečių šventė Romoje” 
rašoma:

“Popiežius Jonas Paulius II 
atskirose audiencijose priė
mė ukrainiečių katalikų Baž
nyčios vyskupų sinodo narius 
ir Romoje gyvenančių ukrai
niečių katalikų bendruome
nę. Ukrainiečių vyskupų si
nodas įvyko spalio pabaigoje 
Romoje. Vadovaujant Romo
je gyvenančiam ukrainiečių 
kardinolui Lvovo arkivysku
pui Slipij, Sinode dalyvavo 
14 ukrainiečių vyskupų, va
dovaujančių tautinėm Rytų 
apeigų vyskupijom įvairiuose 
Europos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos kraštuose. Savo 
žodyje ukrainiečių vyskupų 
sinodo nariam popiežius pla
čiau paminėjo Ukrainos kata
likų Bažnyčios vyskupą ir 
kankinį šv. Juozapatą jo gi
mimo 400 metų sukakties 
proga. Lygiai prieš 17 metų 
kankinio šv. Juozapato kū
nas buvo perkeltas į Šv. 
Petro baziliką ir čia yra 
saugojamas po šv. Bazilijaus 
altoriumi. Kokia didelė Die
vo malonė jūsų Bažnyčiai ir 
jūsų tautai, kad turite tokį 
didelį šventąjį, kuris gimė 
kaip tik nepaprastai svarbia
me jūsų istorijos laikotarpy
je, kada Lietuvių Brastos 
sutartimi 1956 metais visa 
didžioji Kievo metropolija 
buvo vėl suvienyta su Apaš
talų Sostu. Tasai svarbus 
darbas buvo tarytum užan- 
spauduotas Polocko arkivys
kupo, Bažnyčios vienybės 
apaštalo, kankinio šv. Juoza
pato krauju. Tikriausiai jo 
aukos dėka toji vienybė taip 
patvariai išsilaikė per ilgus 
šimtmečius. Išreikšdamas gi
lią pagarbą dabartiniam vy
riausiam ukrainiečių Bažny
čios arkivyskupui kardinolui 
Slipij, Šv. Tėvas užtikrino, 
kad nuolat meldžiasi už Uk
rainos katalikų Bažnyčią Tė
vynėje ir išeivijoje, kad ypač 
meldžiasi už ukrainiečių jau
nimą ...”

Tai dar vienas akivaizdus 
įrodymas, kiek daug savo 
jėgų ir dėmesio dabartinis 
popiežius aukoja katalikų 
bažnyčios pakėlimui įtakos ir 
biznio komunistų vadovauja
muose kraštuose, kuriuose, 
kaip žinia, ji šiandien randasi 
didžiausiame nuosmukyje, 
kur ateizmas, mokslas, ap- 
švieta sėkmingai nugali bet 
kokius religinius prietarus ir 
burtus. Popiežius Jonas Pau
lius II tuo labai susirūpinęs.

KADA PRIJAUKINTAS 
ARKLYS!

Mūsų arklys „paseno" dar 
vienu tūkstantmečiu. Iki šiol 
manyta, kad žmonės prisijau
kino gyvulį III tūkstantme
tyje pr. m. e. Azerbaidžano 
archeologai atkasė kapinynų, 
kur drauge su žmogaus pa
laikais rasta ginklų, namų 
apyvokos reikmenų ir daug 
naminių gyvulių — avių, ož
kų ir arklių. Radiniai priski
riami IV tūkstantmečiui pr. 
m. e. Taigi dar kartų patvir
tinta, kad Užkaukazė — vie
nas seniausių žemdirbystės ir 
gyvulininkystės rajonų, — ra
šoma žurnale „Sovetsku So- 
juz".
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Politinis skersvėjis Kinijoje
Iš Kinijos prasiskverbia ži

nių, kad fabrikų darbininkai, 
valstiečiai, tarnautojai strei
kuoja ir reiškia nepasitenki
nimą Pekino valdžia, kadangi 
ir toliau sunkėja gyvenimo 
sąlygos. Iš tiesų, Pekino val
džios garsinimas “suregulia
vimo planas”, “keturių mo
dernizacijų” procesas užsitę
sė. Užtat dabartiniai Kinijos 
vadovai, stengdamiesi įgy
vendinti savo hegemonistinę 
politiką, toliau spartina ar
mijos ginklavimą, negaili lė
šų avantiūristiniams planams 
prieš užsienio šalis.

Dabartinis Kinijos kursas 
vystant ekonomiką rodo, kad 
vis labiau nukrypstama nuo 
socialistinio ūkio. Skatinama 
kurti mišrias įmones, daly
vaujant užsienio kapitalui. 
Išskirtos vadinamos “specia
lios ekonominės zonos”, ku
riose užsienio monopolijos 
naudosis didelėmis privilegi
jomis. Skatinama privati 
verslininkystė. Šios ir kitos 
ūkininkavimo kryptys rodo, 
kad ieškoma kelių pagyvinti 
šalies ekonomiką. Tačiau pa
našūs keliai vargu ar atitinka 
liaudies interesus, kurių pa
grindą sudaro geresnio gyve
nimo siekimas. Ekonominė 
politika, kuri neišvengiamai 
traukia Kiniją į Vakarų eko
nominę ir tuo pačiu politinę 
įtaką, labiau pasitarnauja 
Vakarams negu pačiai Kini
jai.

Kaip žinoma, Kinijos ko
munistai ruošiasi šiemet su
šaukti XIII partijos suvažia
vimą. Kaip įprasta tokiais 
atvejais, partijos skelbia sa
vo programinių dokumentų 
projektus iš anksto, pateikia 
juos komunistų, darbo žmo
nių svarstymui. Šito Kinijoje 
kol kas nėra. Iš viso Kinija 
neturi aiškios socialinės poli
tinės ir ekonominės progra
mos. Čia pravartu prisiminti, 
kad maoizmo vėliavos vieno
je pusėje užrašyti vadinamo
jo “kiniškojo socializmo mo
delio”, o kitoje — atvirai 
priešiško socializmui hege- 
monizmo ir ekspansijos šū
kiai, kvietimas į “kryžiaus 
žygį” prieš socializmo pasau
lį.

Viena, kas aišku Pekino 
vadovų politikoje — tai aštri 
politinė kova už valdžią. Kol 
kas partinėje valdžioje esan
čio Kinijos kompartijos vado
vo Hua Gofeno grupuotė 
kaskart vis labiau praranda 
savo įtaką. Neseniai Pekine 
įvykęs politinis spektaklis — 
“kontrrevoliucinių” Czian 
Czin ir Lin Biao “grupuočių” 
teismo procesas parodė kaip 
kita grupuotė, vadovaujama 
Den Siaopino, stengiasi su
kompromituoti ant vadina
mosios “kultūrinės revoliuci
jos” bangos iškilusius Hua 
Gofeną ir jo žmones. “Dešim-

iš kurių devyni buvo 
Kinijos kompartijos 
komiteto politinio

užgrobti partijos ir

j išaiškėjo, kad su

tekę nukentėti Den
Žodžiu, politinio 

proceso Den Siaopi- 
o žmonėms prireikė 
, kad “demokratinė- 
“konstitucinėmis”

tukas”, 
kadaise 
Centro 
biuro nariai, kaltinami parti
jos ir valstybės vadovų, liau
dies masių persekiojimu, val
stybės perversmo ruošimu ir 
siekimu 
valstybes aukščiausiąją val
džią, bandymu pasikėsinti į 
Mao Czeduną. Teismo proce
so met
“grupuotėmis” buvęs susijęs 
Hua Gpfenas, kad nuo jų 
nekalta 
Siaopin(ii. 
teismo 
nui ir 
tik tam 
mis” ir 
priemonėmis būtų susidorota 
su priešįninkais — Hua Gofe- 
nu ir jo žmonėmis. Kai dėl 
Mao Czeduno idėjų, kurias 
Den Slopinąs dabar “apva
lo” nuo
jos reikalingos jam ir kitiems 
Kinijos
sinti ssĮvo proimperialistinę 
politiką

nenaudingų dulkių”,

pragmatikams patei-

ir polinkį į Vakarus.
Apolinaras Sinkevičius

AIŠKAI
Gerbiami laisviečiai,

Apversdama paskutinį 
. kalendoriaus lapelį, 
— reikšmingi praėję 

buvo mūsų Tarybų

os, pasidžiaugta lai- 
s, apmąstomi nauji

1980 m 
galvoju 
metai 
Lietuvai: pažymėtos garbin
gos d at 
mėjimaĮ
komunizmo kūrimo horizon
tai.

1981-siais laukiame parti
jos suvažiavimų, įvyksiančio 
pažangi 
laikraščio
jaus, tikimės taikos ir pro
greso jė

Sveikindama su Naujais 
Metais 
riausios 
veikloje 
nės laimės.

4 Amerikos lietuvių
Laisvė” jubilie-

gų persvaros.

linkiu Jums kuo ge- 
kloties pažangioje 

, sveikatos ir asmeni-

Vilnius,

Jūsų
L. Diržinskaite

1980 m. gruodis

Poetiškas sapnas

u mastu. Man
Viskas darėsi labai 
padidin 
išaugo geležinė barzda. 
Aš nežinojau, kaip 
jos atsikratyti.

Viskas vyko tartum 
dulkių debesyje. Pūtė 
geležinis vėjas ir 
lijo geležinis lietus.

Tiktai mergaitė miegojo 
minkštame lyg pūkas patale 
ir šypsojo balta šypsena.

e stebuklo, 
nutolti,

Aš budėjau prie jos 
kaip pr. 
Bijojau i 
kad geležinėmis nevirstų 
net marto mintys.

Stasys Anglie kis
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Mokslas žvalgo naujus tolius
Lietuvos TSR Mokslų Akademijai — 40 metų

Pačiame Vilniaus centre, 
dideliuose gražiuose rūmuo
se įsikūręs Tarybų Lietuvos 
mokslinės minties štabas — 
respublikos Mokslų Akade
mija. Gimusi Tarybų val
džios metais, ji jau įrašė 
daug reikšmingų puslapių į 
Tarybų Lietuvos pasiekimų 
metraštį, savo darbais išgar
sino Krašto mokslą visoje 
Tarybų Sąjungoje, daugelyje 
pasaulio šalių.

— Šiandien Mokslų Aka
demija turi 12 institutų, 
daugiau kaip 140 sektorių bei 
laboratorijų, kuriuose dirba 
beveik 5 tūkstančiai darbuo
tojų, — sako Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos vyriau
siasis mokslinis sekretorius 
Kazimieras Meškauskas. — 
O juk mokslinio tyrimo dar
bą vykdo taip pat aukštosios 
mokyklos, daugelis kitų žiny
binių institutų.

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos institutai spren
džia daugiau kaip 10 respu
blikinių ir beveik 30 sąjungi
nių kompleksinių programų. 
Jie taip pat dalyvauja kai 
kuriose socialistinių šalių 
programose ir tarptautinėje 
J U N E S C O programoje 
“Žmogus ir biosfera”.

Respublikos Mokslų Aka
demijos institutuose nagrinė
jamos problemos labai įvai
rios, bet ypač sėkmingai dir
bama tikimybių teorijos ir 
matematinės statistikos, ki
bernetikos, teorinės atomų ir 
molekulių spektroskopijos, 
puslaidininkių fizikos, metalų 
ir lydinių elektrolitinio išsi
skyrimo teorijų kryptimis. 
Pastaraisiais metais nemažai 
pasiekta mokslinių tyrimų 
automatizavimo, atmosferos 
fizikos, energetikos fizinių 
techninių problemų nagrinė
jimo srityse.

Praėjęs penkmetis buvo 
labai reikšmingas respubli
kos mokslininkams. 1977 me
tais vilniečiai mokslininkai 
įregistravo pirmąjį respubli
koje atradimą iš puslaidinin
kių fizikos srities. Dar po 
metų Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos viceprezidentui 
J. Požėlai už įžymius mokslo 
pasiekimus suteikta Lenino 
premija, o 1979 metais aka
demiko, Mokslų Akademijos 
Matematikos ir kibernetikos 
instituto direktoriaus V. Sta- 
tulevičiaus darbai įvertinti 
TSRS valstybine premija.

Karšti elektronai ir 
ateities energetika

A.pie svarbųjį spindulį — 
lazerį šiandien daug kalba
ma, daug rašoma. Bene įdo
miausiai apie jį gali papasa
koti akademikas Jurgis Viš- 
čiakas, Mokslų Akademijos 
Fizikos instituto direktorius.

— Vienas paskutinių mūsų 
darbų — lidarai, kitaip sa
kant lazeriniai radarai, — 
pastebi jis. — Tai labai sudė
tinga technika, atskleidžianti 
didžiules galimybes mokslui 
ir praktikai. Jos pagalba, 
pavyzdžiui, nuo žemės pavir
šiaus galima tirti įvairius 
procesus net keliolikos kilo
metrų aukštyje. Visas įren
ginių kompleksas su jį val
dančia elektronine skaičiavi
mo mašina lengvai telpa 
autobuse . . .

Tik prieš penkiolika metų 
respublikoje buvo sumontuo
ti pirmieji lazeriai, o dabar 
jie jau daug kur tarnauja 
žmogui. Skvarbusis spindu
lys sėkmingai darbuojasi as
tronomijos laboratorijoje 
Molėtuose, tekstilės įmonių 
cechuose. O Fizikos institute 
jau kuriami prietaisai, kurie 
matuos dydžius, mažiau la
kios fantazijos žmogui net 
neįsivaizduojamus . . .

Nelengva iš karto suvokti 
ir prasmę darbų, atliekamų 
Puslaidininkių fizikos institu
te, kuriam vadovauja Lenino 
premijos laureatas, Lietuvos 

TSR Mokslų Akademijos vi
ceprezidentas Juras Požė
la. —- Pagrindinė šio mokslo 
centro darbų kryptis — 
karštieji elektronai ir plazmi
niai reiškiniai.

— Puslaidininkių kristalą 
apšvietus, pašildžius ir padė
jus į elektros lauką, elektro
nai tampa “karšti” — įgauna 
didžiulę energiją ir sukelia 
daugybę naujų reiškinių — 
aiškina mokslininkas. — Tai
gi vieno milimetro kvadratė
lyje telpantis puslaidininkis 
tampa savotišku prietaisu, 
kuriuo, pavyzdžiui, galima 
matuoti net superaukštus 
dažnumus. O kur dar kitos I
karštųjų elektronų pritaiky
mo sritys.

Lietuvos specialistų darbai 
puslaidininkių fizikos srityje 
dabar plačiai žinomi visoje 
šalyje. Apie jų lygį galima 
spręsti iš to, kad jau keletą 
metų institutui patikėta 
koordinuoti tyrimus karštų 
elektronų srityje šalių — 
Ekonominės Savitarpio Pa
galbos Tarybos narių — 
mastu.

Fizikinių techninių energe
tikos problemų institute mū
sų laukė pažintis su plazmo- 
tronu.

— Šio sudėtingo įrenginio 
pagalba, — papasakojo insti
tuto direktorius, technikos 
mokslų kandidatas Valerijo
nas Dauknys, — mes tikimės 
priartinti dieną, kai žmogui 
ims tarnauti magnetohidro- 
dinaminiai generatoriai. 
Daugelio šalių specialistų 
nuomone, jie turi padaryti 
tikrą perversmą energetiko
je — maždaug trečdaliu su
mažinti nuostolius, gaminant 
elektros energiją.

Šią labai svarbią problemą 
sprendžia dešimtys Tarybų 
Sąjungos institutų. Kaunie
čiams mokslininkams paves
ta surasti nepaprastai atspa
rias medžiagas, kurios galėtų 
dirbti ateities elektrinėse, 
esant milžiniškoms tempera
tūroms, galingiems dujų 
srautams. Bandymų sten
duose — šimtai medžiagų ir 
jų mozaikų, nepalyginamai 
stipresnių už plieną.

Dešimtys išradimų pažy
mėjimų, gautų už darbus 
aukštųjų temperatūrų fizikos 
srityje, dabar saugomi insti
tuto seifuose. Dar dešim
tys — ateityje: čia atliekami 
tyrimai yra labai aukšto ly
gio, jie susilaukė dėmesio 
daugelyje užsienio šalių.

Iš instituto į cechus
“Mokslininkų laboratori

ja — visas miestas” — tokia 
antrašte respublikinėje spau
doje neseniai pasirodė prane
šimas iš Šiaulių. Mokslų 

Nuoširdi draugystė sieja Vokietijos Demokratinės Res
publikos Rostoko miestą su Klaipėda. Tarp šių uostų 
palaikomi pastovūs ryšiai, ir jūreiviai iš Vokietijos 
Demokratinės Respublikos visados Klaipėdoje jaučiasi 
tarsi antruosiuose savo namuose.

Nuotraukoje: VDR sausy krovinių laivas “Dessau” 
pakraunamas Klaipėdos jūrų prekybos uoste.

B. Aleksandravičiaus nuotr.

Akademijos prezidentas, So
cialistinio ’Darbo Didvyris 

' Juozas Matulis su miesto 
vadovais pasirašė kūrybinio 
bendradarbiavimo sutartį. 
Akademijos institutai padės 
šio pramonės centro įmo
nėms spręsti gamybos efek
tyvumo didinimo problemas. 
Savo ruožtu gamybininkai 
sudarys galimybę mokslinin
kams greičiau išbandyti jų 
sukurtas naujoves.

Mokslas, tapęs betarpiška 
gamybos jėga, dabar vis daž
niau veržiasi iš tylių kabine
tų, laboratorijų. Antai che
mikai drauge su pramonės 
specialistais sukūrė laborato
rijas ir pavyzdinį cechą 
mokslo naujovėms diegti ra
dijo elektronikos, prietaisų ir 
elektromechanikos įmonėms. 
Panašiu keliu eina Puslaidi
ninkių fizikos institutas, 
drauge su elektronikos pra
monės darbuotojais atidarę 
tarpžinybinę integralinių 
schemų laboratoriją. Dauge
lis mokslo tyrimo įstaigų su 
pramonės, žemės ūkio orga
nizacijomis turi pasirašiusios 
ilgalaikes ūkiskaitines, kūry
binio bendradarbiavimo su
tartis.

Tendencija mokslinius ty
rinėjimus sieti su praktika, 
su uždaviniais, kurie keliami 
liaudies ūkiui, yra nepapras
tai svarbi ir reikšminga. Tai 
jau gyvenimo patvirtintas 
kelias. Štai Chemijos ir che
minės technologijos institute 
sukurti metalų padengimo 
technologiniai procesai iš 
karto įdiegti net 500 stam
biausių šalies gamyklų. 
Efektas didžiulis — ekono
mija jau viršijo 15 milijonų 
rublių. O juk pagal ūkiskaiti
nes sutartis per dešimtąjį 
penkmetį liaudies ūkyje 
įdiegta beveik 700 mokslo 
darbų. Mokslininkams reko
mendavus, pavyzdžiui, pra
dėtos gaminti naujos kartos 
elektroninės skaičiavimo ma
šinos ir nepaprastai tikslios 
staklės, kelis kartus ilgiau 
tarnaujančios plastmasės, 
sukurti pramoniniai robotai, 
pavaduojantys žmones nuo 
sunkaus monotoniško darbo.

Mokslinio tyrimo darbams 
plėtoti, jų rezultatams į ga
mybą sparčiau diegti padeda 
plečiama institutų eksperi
mentinė bazė. Gražiose San- 
tariškių apylinkėse kyla išti
sas Mokslų Akademijos 
miestelis. Čia jau pastatytas 
Biochemijos instituto labora
torinis korpusas, stambi 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos instituto eksperi
mentinė pramoninė bazė, 
baigiama statyti Zoologijos ir 
parazitologijos instituto labo
ratorinis korpusas bei Pus
laidininkių fizikos instituto 
technologinis centras.

Romualdas Cėsna

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XVIII SUVAŽIAVIMO IŠRINKTAS
CENTRO KOMITETAS

KOMITETO NARIAI

Lietuvos KP XVIII suvažiavimo salėje. M. Baranausko (ELTA) nuotr.

V. S. ABROMAVIČIUS M. BUKLYS
V. ACIALOVAS I. CERNIKOVAS
B. ALEKSANDRAVIČIUS A. CESNAVlClUS
I. ALIKOVAS
V. ALISAUSKAS
B. ALIUKONIS
A. ANDRIJAUSKIENĖ
P. ANILIONIS
S. APANAVIČIUS
M. ARMONAVTClENĖ
V. ASTRAUSKAS
A. O. BAJORINIENĖ
V. BALTRŪNAS
J. BANDZEVlClUS
A. BARAUSKAS
A. BARKAUSKAS
S. BARTKUS
L. BARTOŠEVIČIUS
J. BAZYS
J. BERNATAVIČIUS
J. BIELINIS
E. BLAZEVICIUtE
A. M. BRAZAUSKAS
V. BUDRIKIS
A. BUILIS
O. BUTNAUSKIENE

Krislai “Laisvės” septyniasdešimtmečiui

“Mūšiai dėl spaudos 
ir žodžio laisvės”

Taip Rojus Mizara pavadi
no “Laisvės” laikraščio kovą 
1924-25 m. prieš kunigo N. 
Petkaus iškeltą bylą ir prieš 
A. Bimbos persekiojimą 1926 
metais. Tai buvo svarbūs 
įvykiai laikraščio istorijoje, 
ir kaip rašė R. Mizara “turė
jo didelės reikšmės ne tik 
lietuviams, bet ir visai Ame
rikai”. (“Žvilgsnis į praeitį”, 
p. 230).

Prieš nušviesdami trum
pais bruožais šias bylas, pri
siminsime, kad jos nebuvo 
pirmieji pasikėsinimai prieš 
pažangiąja revoliucinę JAV 
lietuvių spaudą. “Laisvės” 
redakcija ir jos darbuotojai, 
pavyzdžiui, buvo užpulti ir 
represuoti siautėjant Palme- 
rio reakcijai 1920 m. pradžio
je. Ir vėliau, ypač “šaltojo 
karo” ir makartizmo siautu
lyje, “Laisvė” ne kartą paty
rė persekiojimus, pergyveno 
ne vieną sunkų momentą ir 
atvejį.

Taigi 1924 m. kunigas N. 
Petkus patraukė “Laisvės” 
laikraštį į teismą neva už jo 
vardo pažeminimą ir asmens 
įžeidimą. Mat, vienoje “Lais
vės” laikraščio koresponden
cijoje 1924 m. iš Brooklyno 
lietuvių parapijos susirinki
mo buvo aprašytas kunigo 
N. Petkaus nedoras elgesys, 
netikę jo darbai. Kunigas 
tokius faktus, paskelbtus 
viešai, palaikė įžeidimu už 
“šmeižtą”, iškėlė “Laisvei” 
bylą, reikalaudamas 100 
tūkstančių dolerių atlygini
mo.

Žinoma, toks reikalavimas 
buvo atviras reakcinių jėgų 
pasikėsinimas sužlugdyti re
voliucinį laikraštį. Klerikalai 
ir kiti sluoksniai džiūgauda
mi skelbė, jog “Laisvei” atė
jusios “paskutinės dienos” ji

R. DABKEVlClUS 
A. DANIELIUS 
A. DAUKŠA 
A. DAVIDONIS 
N. DYBENKA
L. DIRZINSKAITE- 
PILIUSENKO
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P. GRIŠKEVIČIUS 
J. GURECKAS
A. GUSClNAS 
V. IGNATOVAS 
A. IVANOVAS 
A. IVANOVAS 
A. JANCEVICIENĖ 
A. JANKAUSKAS 
J. JANUITIS

Z. JANUŠKEVIČIUS
S. JARUŠEVIČIUS
Z. JASAITIENĖ
S. JASIŪNAS
V. J EMEU A NOV AS
S. JERMAKAS
J. JOCIUS
K. KAIRYS
A. KAIRELIS
K. KALNIETIS
V. KARDAMAVICIUS
V. KARNA USENKO
J. KAROSAS
V. A. KAZANAV1CIUS
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J. KUBILIUS
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V. P. LUKASEVICIUS
J. LUKAUSKAS
J. MACKEVIC

[Pabaiga iš pereito num.]

turėsianti užsidaryti. 1924-
1925 metų “Laisvės” bei 
“Vilnies” puslapiai mirgėte 
mirga įvairiomis žiniomis 
apie šį įvykį, besitęsusį kone 
dvejus metus.

i
“Laisvei” gintis nuo N. 

Petkaus pradėto persekioji
mo buvo renkamos aukos: 
laikraščio skaitytojai rėmė 
“Laisvę” ir materialiai ir 
moraliai. Jie nepaliko savo 
laikraščio nelaimėje, o viso
mis išgalėmis stojo jo ginti, 
nes tai buvo teisybės gyni
mas.

Teismas 1925 m. pripažino, 
kad “Laisvėje” aprašyti fak
tai apie kunigą N. Petkų yra 
teisingi. Taip buvo laimėtas, 
anot R. Mizaros, “istorinis 
mūšis dėl spaudos laisvės”.

“Laisvės” byla su kun. N. 
Petkumi atgaivina atminty ir 
ankstesnius Amerikos lietu
vių pažangių laikraščių per
sekiojimus. Pakanka primin
ti plačiai pagarsėjusią kun. 
M. Kriaučiūno bylą prieš 
Chicagos “Lietuvos” laikraštį 
1989-1899 metais.

Kitas redakcijos pasikėsi
nimas į žodžio, spaudos, su
sirinkimų teises buvo “Lais
vės” redaktoriaus A. Bimbos 
teisminis persekiojimas už
1926 m. sausio 26 d. Montelo 
mieste pasakytą kalbą apie 
padėtį tuometinėje Lietuvo
je. A. Bimba buvo įskųstas, 
suimtas ir apkaltintas kurs
tymu “nuversti šalies val
džią” ir “dievo įžeidimu”. 
Kaltinimai A. Bimbai buvo 
sufabrikuoti reakcinių lietu
vių sluoksnių. 1926 m. vasa
rio 24-27 d. Brocktono teis
mas, vėliau kitos teismo ins
tancijos kaltinimus panaikino 
ir bylą nutraukė.

A. Bimbos kalbą — prane
šimą, pavadintą “Lietuvos 
respublika ir jos ateitis” 1926
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P. MORKŪNAS 
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P. NOREIKA 
V. J. NORMANTAS
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P. STANKŪNAS
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m. su R. Mizaros įžanga 
išleido “Laisvės” laikraštis, 
ir šiaip daug rašęs apie šį 
savo redaktoriaus persekioji
mą. A. Bimbos byla pagarsė
jo po visą Ameriką, kaip 
reakcijos žygis prieš demo
kratines teises.

Naujus persekiojimus ir 
represijas “Laisvė” ir jos 
darbuotojai pergyveno po 
Antrojo pasaulinio karo, kai 
netrukus Amerikoje įsigalėjo 
“šaltojo karo” politika — ir 
įsisiautėjo makartizmas. To
kioje atmosferoje 1949 m. 
buvo suimti “Vilnies” redak
toriai L. Prūseika, V. An
drulis, paskui L. Jonikas, A. 
Bimba ir kiti; jie ir kiti dar 
ne kartą persekioti, užpuola
mi, terorizuojami. Bet tai 
nepalaužė pažangiosios spau
dos darbuotojų.

Po A. Bimbos užpuolimo 
1950 m. kovo 15 d. Clevelan- 
de “Laisvėje” jis rašė: “Kai 
dėl manęs asmeniškai, tai 
hitlerininkų pasikėsinimas 
ant mano sveikatos ir gyvy
bės nė kiek nepakirto mano 
troškimo ir įsitikinimo pa
švęsti visą likusią sveikatą, 
visas likusias gyvenimo die
nas kovai su darbo žmonių 
priešais ir darbui dėl tų idea
lų, brangių ir prakilnių idea
lų, kurie man ir visiems 
Amerikos pažangiesiems lie
tuviams yra taip arti šir
dies”. (“L”., 1950, kovo 29)

Didelių rūpesčių ir sunku
mų Amerikos lietuvių pažan
gieji spauda ir organizacijos 
patyrė ir 1953-1957 m.), kai 
LLD ir LDS Amerikos val
džios organų buvo įtrauktos į 
valdžiai nelojalių ir priešingų 
jai organizacijų tarpą. Kone 
ketverius metus truko, kol 
didelėmis pastangomis buvo 
apsiginta nuo tų valdžios 
pasikėsinimų.

1963 metų pabaigoje JAV 

r. Šarmaitis- 
ROMAITIS 
l. Šepetys
j. SERYS
p. Šidlauskas
р. Šileikis
с. slyžius
d. Smaliukas
E. TIT1SKIS
K. TISKEX ICTUS
J. TOLSTOV AS
V. T\ ARGONAS
E. URBONAVIČIUS
J. USENKO
G. VIDICK1ENĖ
A. A. VILEIKIS
V. VYŠNIAUSKIENE
H. ZABULIS
G. ZEVAKO
G. ZIMANAS
A. ZORSKAS
O. ZUBAA ICIENĖ
I. ŽA BENAS
R. 7UK
A. ŽUKAUSKAS

federalinė valdžia iškėlė 
“Laisvės” redaktoriui A.
Bimbai bylą dėl JAV piliety
bės atėmimo. Šį valdžios 
aktą šalies pažangioji visuo 
menė įvertino kaip nusižen 
girną spaudos ir žodžio lais
vei bei kitoms žmogaus ir 
piliečio teisėms (“L”., 1954, 
sausio 3). Ginti A. Bimbą — 
pažymėjo tada “Laisvė”, —• 
reiškia kovoti “už visų natū 
ralizuotų piliečių teises, už 
spaudos laisvę” (“L”., 1964, 
sausio 24).

i Ryžtingi ir energingi JAV 
pažangiosios visuomenės 
veiksmai, aktyvi jų organiza
cijų kampanija A. Bimbai 
ginti privertė valdžios orga
nus 1967 m. liepos 6 d. 
nutraukti A. Bimbos išpilie- 
tinimo bylą. Jo gynimo orga
nizacijų bendrame pareiški
me buvo pabrėžta, kad A. 
Bimbos bylos nutraukimas 
yra demokratinių jėgų per 
gale (“L”., 1967, liepos 14). 
R. Mizaros žodžiais tariant, 
tai buvo dar vienas mūšis dėl 
spaudos ir žodžio laisvės. O 
kiek jų — mažesnių — teko 
ir tenka “Laisvei” kasdien 
kariauti?!

Popiežius sveikina 
Šiaurės korėjiečius

Roma. — Popiežius Pau
lius Jonas II, pereitą sekma
dienį kalbėdamas į 35 tūks
tančių minią ir prašydamas 
pasimelsti už visos Korėjos 
žmones, specialų sveikinimą 
pasiuntė Šiaurės Korėjos ka
talikams. Tai pirmas sykis 
pastarųjų 30 metų laikotar
pyje, kai popiežius siunčia 
sveikinimą “broliams ir se
sėms šiaurėje”, kurie yra 
“taip artimi” jo širdžiai. Pra
džioje popiežius pasveikino 
pietų korėjiečius. Ateinančią 
savaitę popiežius vyksta į 
Tolimuosius Rytus ir aplan
kys Filipinus, Japonija ir 
Guam.
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Lietuva neteko
wzy II aus specialisto

Po ilgos ir sunkios ligos čių gyvulininkystės pagerini- 
1980 metų rugsėjo mėn. 1 d. mui. Jis organizavo naujus 
mirė įžymus Lietuvos zoo- I galvijų kontrolės ratelius,
technikas Juozas Grumšlys. 
Velionis gimė Biržų rajone 
dvaro darbininko (Staliaus) 
šeimoje. Dėl tėvo mažo atly
ginimo už darbą dvare Juo
zas iš mažens buvo privers-

Lietuvos vietinių galvijų ge
rinimo draugijos skyrius 
grietinės nugrėbimo punk
tus, kergimo punktus, gyvu
lių šėrimo ir išlaikymo kur
sus, veršelių auginimo kur

tas užsidirbti sau duoną: 
pradžioje jis ganė dvaro žą
sis, vėliau — kiaules, pas
kui — galvijus ir avis. Pava
sarį, vasarą ir rudenį, jis 
ganė dvaro gyvulius, o žiemą 
mokinosi pas kaimo “darak
torių”. Liuoslaikiu vaikai žai
dė, o J. Grumšlys mokinosi. 
Vėliau tarnavo dvaro pieme
niu, o paskui — darbininku. 
Vakarais, sekmadieniais, — 
kada kitas jaunimas rinkda
vosi dainoms, šokiams, J. 
Grumšlys savistoviai moki
nosi, ir 1920 metu pavasarį 
jis eksternu išlaikė egzame- 
nus už progimnazijos kursą.

1920 metų rudenį J. 
Grumšlys įstojo mokintis į 
Gruzdžių Gyvulininkystės 
mokyklą. Užsidirbti lėšų pra
gyvenimui, J. Grumšlys dar 
su dviem mokiniais — kurso 
draugais — įstojo dirbti mo
kykloje mokytojais mokyti 
žemės ūkio darbininkus, 
užimdami kumiečio (ordinari-

sus ir kon-kursus, karvių 
i melžimo kursus ir kon-kur- 
sus, kiaulių priežiūros bei 
veislumo ir pašaro išnaudoji
mo kon-kursus, karvių pie
ningumo bei pieno riebumo 
kon-kursus, veršelių bei ku
meliukų parodėles ir taikė 
kitas priemones ypač valstie
čių gyvulininkystei gerinti. 
Grumšlio darbas buvo ypač 
sėkmingas valstiečių ūkiuo
se. Šiaulių apskrities gyvuli
ninkystės išvystymui ir jos 
produktyvumo padidinimui 
J. Grumšlys padarė daugiau 
už bent kurį kitą darbuotoją 
bent kuriame apskrityje.

1940 m. J. Grumšlys buvo 
paskirtas Šiaulių apsk. vyk
domojo komiteto vyr. zoo
techniku.

Po karo J. Grumšliui buvo 
pavedami atsakingi zootech- 
niniai darbai. Išvarius iš Lie
tuvos vokiškuosius okupan
tus, J. Grumšlys vadovavo 
veisliniam darbui Žemės ūkio

“LAISVĖ”

Vilniuje, prie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo rūmų atidengta memorialinė lenta pirmajam 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkui Justui Paleckiui. V. Gulevičiaus nuotr.

Prūsijos lietuvių kultūrinis paliki
JUOZAS JURGINIS, AKADEMIKAS

II as

ninko) vieną etatą.
Kiekvienas jų mokinių dir

bo po dvi dienas savaitėje 
mokomajame ūkyje darbinin
ku, o po 4 dienas savaitėje 
lankė užsiėmimus mokyklo
je; nelankė šokių bei kitų 
pasilinksminimų, bažnytinio 
choro, Šaulių susirinkimų, 
bet visą laiką mokinosi. Ačiū 
dideliam darbštumui, gabu
mui ir geram pasiruošimui 
įstojant į mokyklą, visi 3 
buvo gabiausieji mokiniai ir 
baigė mokyklą su geriausiais 
požymiais.
> 1923 metais G. Grumšlys 
baigė Gruzdžių gyvulininkys
tės mokyklą ir papildomus 
trumpalaikius kontrol-asis- 
tuntų kursus. Ūkininkų Są
junga (Krikščionių demokra
tų partijos padalinys) pasiūlo 
J. Grumšliui (kaip geriau
siai baigusiam mokyklą) tar
nybą su gana aukštu atlygi
nimu, bet J. Grumšlys atsi
sakė, nenorėdamas susirišti 
su krikščioniais-demokratais, 
ir nuėjo dirbti į nepartinį 
Ginkūnų galvijų kontrolės 
ratelį (su žymiai mažesniu 
atlyginimu, negu siūlo Ūki
ninkų sąjunga). Čia J. 
Grumšlio darbas vyko visai 
sėkmingai.

Panaikinus baudžią, Suval
kijos (ypač parubežinių su 
Vokietija valsčių) valstiečiai 
pradėjo įvežti iš Rytprūsių ir 
įvežė nemažą kiekį Vokieti
jos juodmargių galvijų, ku
riuos mišrino su vietiniais 
galvijais. Todėl jau po I 
pasaulinio karo Suvalkijoje 
buvo nemažas kiekis juod
margių galvijų valstiečių 
ūkiuose ir net veislinių ban
dų. Visai kitaip buvo Kauni- 
joje: čia veisliniai gyvuliai 
buvo beveik tik dvaruose. 
Todėl kontrol-asistentai ir 
gyvulininkystės instrukto
riai Kaunijoje aptarno pa
grinde dvarus. Ta nenormale 
būkle susirūpino grupe Že
mės ūkio kooperatininkų su 
Šiaulių apskrities agronomu 
priešakyje ir organizavo Lie
tuvos vietinių galvijų gerini
mo draugiją. Tos draugijos 
instruktorium buvo paskir
tas 1927 metais J. Grumšlys. 
Vėliau visos galvijų auginto
jų organizacijos susijungė į 
vieną — Lietuvos galvijų 
auginimo ir kontrolės ratelių 
sąjungą. Grumšlys buvo pa
skirtas Šiaulių apskrities gy
vulininkystės instruktoriu
mi.

Tapęs gyvulininkystės in
struktoriumi, kontrol-asis- 
tentų darbą J. Grumšlys 
pamėgino pakreipti valstie-

ministerijoje, jį reorganiza
vęs tarybiniais pagrindais. 
1949-1951 metais vykdant 
Žemės ūkio visuotiną kolek
tyvizaciją, Lietuva buvo su
skirstyta į 4 sritis: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. 
Kauno srities Žemės ūkio 
valdybos darbu gyvulinin
kystės srityje, ypač veisli
ninko darbui, vadovavo J. 
Grumšlys.

Likvidavus minėtų sričių 
Žemės ūkio valdybas, J. 
Grumšliui buvo pavesta or
ganizuoti Baisogaloje gyvuli
ninkystės bandymų stotį. 
Reikėjo sukomplektuoti veis
linių gyvulių bandas (o vo
kiškieji okupantai sunaikino 
Lietuvoje ir veislinius galvi
jus ir ypač veislines kiaules, 
avis bei arklius), surinkti 
mokslinius darbuotus ir va
dovauti jų darbui. Lietuvoje 
prieš karą nebuvo zootechni
kų su aukštuoju mokslu. 
Zootechninį darbą dirbo: 
1) baigę Gruzdžių gyvulinin
kystės mokyklą ir 2) baigę 
trumpalaikius kontrol-asis- 
tentų kursus asmenys, prieš 
tai baigę Žem. Žemės ūkio 
mokyklas arba progimnazi
jas. Jų darbui apskrityse ir 
centre vadovavo palinkę į 
gyvulininkystę diplomuoti 
agronomai. Dalis jų, su prof. 
Paltaroku bei Vitkum prieša
kyje pabėgo iš Lietuvos 
drauge su bėgančiais vokiš
kaisiais hitlerininkais. Liku
sieji Lietuvoje diplomuoti 
agronomai dirbo vadovaujan
tį agronominį ir zootechninį 
darbą Žemės ūkio bei Tary
binių ūkių ministerijose, ra
jonuose ir tarybiniuose 
ūkiuose. Nebaigę aukštojo 
mokslo gruzdiečiai ir kon
trol-asistentai negalėjo dirbti 
moksliniais darbuotojais. To
dėl Baisogalos bandymų sto
ties mokslinėmis darbuotojo
mis J. Grumšlys pakvietė 
baigusias Žemės ūkio Akade
mijos Namų ruošos sekciją 
mergaites ir neapsiriko: jos 
tinkamai dirbo tyriamąjį dar
bą gyvulininkystės srityje, 
paruošė ir apgynė kandidati
nes (magistro) disertacijas, o 
Nainienė ir kitos tapo zoo
technikos mokslo populariza- 
torėmis.

Vėliau Baisogalos gyvuli
ninkystės bandymų stotis iš
sivystė Lietuvos Gyvulinin
kystes moksl. tyrimo institu
tu, kurio direktoriumi tapo 
žinomas visuomenės veikėjas 
R. Žebenka, J. Grumšlys 
perėjo dirbti į Lietuvos Že
mės ūkio akademiją. Čia jam 
buvo pavestas kolūkių šefa-

“VAGOS” NAUJIENOS
Užbaigdama 1980-uosius 

metus, gruodžio mėnesį “Va
gos” leidykla pateikė skaity
tojams ne vieną apžvalginį ar 
analoginio pobūdžio leidinį. 
Iš jų pirmiausia paminėtina 
kasmet išleidžiama “Litera
tūros panorama”, kurioje ap
tariamas 1979 metų knygų 
derlius: beletristika, litera
tūros kritika, publicistika, 
memuarai, verstinės knygos. 
“Literatūros panoramoje” 
taip pat užfiksuoti svarbiausi 
1979 m. literatūrinio gyveni
mo įvykiai, pristatomi litera
tūrinių premijų laureatai.

Skaitytoją neabejotinai su
domins knyga “Interviu su 
rašytojais”. Šiame leidinyje 
surinkti poetų, prozininkų, 
publicistų, literatūros kritikų 
pasisakymąi apie savo darbą, 
apskritai apie literatūrą ir 
gyvenimą.; Pasisakymai sa
votiškai atskleidžia rašytojų 
individualybes, drauge su
kurdami bępdresnį viso kul
tūrinio gyvenimo vaizdą.

Konkrečias kūrėjo psicho
logijos problemas, kai ku
riuos rašytojo romanisto dar
bo aspektus aptaria žinomo 
prozininko ir literatūros kri
tiko Alfonso Bieliausko kny
ga “Žalias pažinimo medis”.

vimas — pagalba gamybai.
Tą vykdydamas J. 

Grumšlys organizavo rajo
nuose, kolūkiuose bei tarybi
niuose ūkiuose visą eilę 
mokslinių konferencijų, ver
šelių auginimo bei karvių 
melžimų kursų, mokė gyvuli
ninkystės darbuotojus suda
ryti gyvulių kergimo bei kar
vių verševimosi planus, gy
vulių šėrimo planus bei paša
rų sąmatas ir 1.1.

Nuolat bendraudamas su 
kolūkiečiais, tiesioginiai va
dovaudamas gyvulininkystės 
organizavimui. J. Grumšlys 
pasiilgo tiesioginio darbo ga
myboje ir iš Lietuvos Žemės 
ūkio Akademijos perėjo dirb
ti į Kauno valstybinę veisli
ninkystės stotį zootechniku- 
selekcininku. Čia sėkmingai 
dirbo eilę metų, kol leido 
sveikata. Pakrikus sveikatai, 
išėjo į pensiją.

Tarybinė vyriausybė aukš
tai įvertino J. Grumšlio nuo
pelnus, — apdovanojo jį res
publikine R. Zebenkos vardo 
premija pirmojo laipsnio.

Prof. Juozas Petraitis

Čia spausdinami straipsniai, 
skirti romano žanro teorijos 
ir praktikos klausimams, at
skirų kūrinių recenzijos. Tai 
penktoji rašytojo kūrinių se
rijos knyga.

Su visoje Lietuvoje išgar
sėjusiu Kupiškio Etnografi
niu liaudies teatru supažindi
na P. Zulono knyga “Pasako
ja kupiškėnai”. Šalia turtin
gų šio kolektyvo veiklos epi
zodų daug vietos knygoje 
skirta atskirų dalyvių bio
grafijoms, jų pačių išraiškin
gai papasakotoms ir P. Zulo
no užrašytoms.

Prieš kiek laiko buvo iš
leistas Jono Biliūno “Raštų” 
I tomas. Dabar skaitytojai 
gavo ir II tomą, kuriame 
surinkti rašytojo straipsniai 
literatūros klausimais, taip 
pat gausi jo publicistika, 
skirta XX a. pradžios sociali
nėms, ekonominėms proble
moms.

Iš gruodžio mėnesį pasiro
džiusios beletristikos didžioji 
dalis tenka vaikų literatūrai. 
Nemažos apimties antologi- 
ją-chrestomatiją “Lietuvių 
vaikų poezija” sudaro geriau
si ikitarybinio laikotarpio ir 
tarybinių metų poezijos kūri
niai, skirti mažiesiems. Iš
leista taip pat Jono Avyžiaus 
pasakų rinktinė “Juoda- 
žvaigždis arkliukas”, Vytau
to Misevičiaus novelių knyga 
“Karalienės Barboros juok
darys”, pasakojantį apie įvai
rius praėjusių šimtmečių įvy
kius, istorinius asmenis, apie 
senojo Vilniaus gyvenimą.

Tiek vaikams, tiek suaugu
siems naudingas ir įdomus 
bus naujausias serijos “Noriu 
žinoti” leidinys — Augustino 
Linčiaus “Šimtas geologijos 
mįslių”.

Graži dovana dailės mėgė
jams — žinomos tarybinės 
lietuvių dailininkės grafikės 
Aldonos Skirutytės kūrinių 
(reprodukcijų) albumas. 
Įžanginio straipsnio autorė — 
menotyrininkė Ingrida Kor
sakienė. A. Pagirytė

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVI"

Kas domisi lietuvių kultū
ros istorija, tas susiduria su 
neįprastu reiškiniu. XIII am
žiuje, kuriantis Lietuvos val
stybei, dalį lietuvių, gyvenu
sių tarp Priegliaus ir Nemu
no upių nukariavo kryžiuočių 
ordinas ir XVI amžiuje, kada 
ryšium su reformaciniu judė
jimu Ordinas buvo panaikin
tas, jo nukariauti lietuviai 
atsidūrė Prūsijos valstybėje. 
Senųjų prūsų dalis žuvo, kita 
dalis liko suvokietinta, vo
kiečiai užkariautojai pasisa
vino jų vardą, o lietuviai 
išliko. Ir ši mažiau negu treč
dalį tautos sudaranti dalis 
davė tautinei kultūrai Mar
tyną Mažvydą su pirmąja 
lietuviška knyga. Danielių 
Kleiną su pirma spausdinta 
lietuvių kalbos gramatika, 
Kristijoną Donelaitį, groži
nės lietuvių literatūros pra
dininką, kurio “Metai” įėjo į 
pasaulinės literatūros istori
ją, Liudviką Rėzą, sudariusį 
ir paskelbusį pirmąjį lietuvių 
liaudies dainų rinkinį.

Didžioji tautos dalis, atsi
dūrusi jos pačios sukurtoje 
valstybėje, tos valstybės sie
nas praplėtė iki Juodųjų jūrų 
ir 1569 m. susijungė su Len
kija. Jungtinė valstybė gy
vavo iki 1975 m. kada kaimy
ninės valstybės: Rusija, Prū
sija ir Austrija pasidalijo jos 
teritoriją. Šioje valstybėje 
sukurti lietuvių raštijos pa
minklai, atsiradę pusė am
žiaus vėliau negu Prūsijoje, 
negali lygintis su anksčiau 
paminėtais. Skirtumą sudaro 
du dalykai: pirma — Mikalo
jaus Daukštos katekizmas ir 
pamokslų knyga, vadinta po
stilė, ir visos kitos Vilniuje 
išleistos knygos buvo skirtos 
išimtinai religinei propagan
dai. Vienos jų buvo katalikų, 
kitos reformatų. Pasaulieti
niams reikalams lietuvių raš
tas nebuvo vartojamas. Tai, 
kad XVII a. pirmoje pusėje 
buvo išleistas Konstantino 
Sirvydo trijų kalbų žodynas, 
esmės nekeičia. Verčiant re
liginius tekstus kalbą reikėjo 
mokėti. Reikia pareikšti ap
gailestavimą, kad tas žody
nas lietuvių kalbai mokytis 
mažai tetiko. Jis buvo lenkų- 
lotynų-lietuvių kalbų žody
nas. Alfabetine tvarka sudėti 
lenkiški žodžiai, tad šis žody
nas geriausiai tiko lenkų kal
bai mokytis.

Mikalojus Daukša pamoks
lų knygas pratarmėje, teigė: 
“Nėra tokios menkos tautos, 
nėra tokio niekingo žemės 
užkampio, kur nebūtų varto
jama sava kalba. Tąja kalba 
paprastai visi rašo' įstaty
mus, jąja leidžia savosios ir 
svetimų tautų istorijas, se
nas ir naujas, jąja aptaria 
visus valstybės reikalus, ją 
gražiai ir padoriai vartoja 
visokiais atvejais bažnyčioje, 
tarnyboje, namie”. Lietuvoje 
neatsirado didiko, vyskupo 
ar šiaip jau bajorų luomui 
priklausančio žmogaus kuris 
būtų seime ar kur kitur 
reikalavęs ar siūlęs valstybi
nėse instancijose vartoti lie
tuvių kalbą ar raštą. Refor
maciją nugalėjus ir katali
kams su jėzuitų ordinu prie
šakyje kovą laimėjus, nuo 
XVII a. vidurinio religinių 
raštų kalba, kaip pripažįsta 
kalbininkai, smuko kaip žo
dynu, taip gramtinėmis for
momis. Tai antrasis skirtu
mo požymis.

Nors pirmosios lietuviškos 
knygos išleistos Karaliaučiu
je ir Vilniuje buvo skirtos 
religijai skleisti liaudyje, ta
čiau kitokį buvo bažnyčios 
santykiai su valstybe Lietu
voje ir Prūsijoje. Lietuvoje, 
kaip ir Lenkijoje, laimėjus 
kontreformacijai bažnyčia 
buvo ir liko feodalinis žem
valdys. Kiekvienas katalikų 

i vyskupas ir parapijos klebo

nas buvo dvarininkas, jų 
santykiai su valstiečiais buvo 
pono santykiai su baudžiau
ninkais. Socialiniai jie buvo 
antagonistiniai. Prūsijoje 
bažnytinės žemes buvo seku
liarizuotos, vadinas, iš vys
kupų ir klebonų valdos atim
tos ir paskelbtos valstybinė
mis, priklausančiomis kara
liui. Kunigai išlaikymą gau
davo iš karaliaus kaip valsty
bės tarnautojai. Be atlygini
mo pinigais klebonai gauda
vo ir žemės sklypą, kuriame 
dirbti turėjo patys su savo 
šeimos nariais arba samdyti 
šeimyną. Tai kėlė bažnyčios 
autoritetą liaudyje. Antras' 
svarbus reformacijos pažy
mūs — reikalavimas melstis 
skaitant šventraštį. Vadinas, 
tikintysis turėjo mokėti skai
tyti. Tam reikalingi buvo 
mokytojai ne tik tikėjimo, 
bet ir rašto. Katalikai religi
jos išpažinimo ir priklausymo 
bažnyčiai nesieja su raštin
gumu. Garais parapijiečiais 
buvo laikomi ir beraščiai. 
Prūsijos valdovai buvo suin
teresuoti valstiečių raštingu
mu, nes jie turėjo suprasti 
valdžios skelbiamus ūkinius 
ir politinius įsakymus. Prūsi
joje įsigalėjus reformacijai 
greta religinių raštų lietuvių 
kalba atsirado ir pasaulieti
niai, skirti valstybės reika
lams. Lietuvoje nebuvo ka
ralių arba net žemiausioje 
pareigūno, kuris būtų krei
pęsis į valstiečius jų šneka
ma kalba. Visose valstybinė
se ir bažnytinėse institucijo
se buvo vartojama lenkų 
kalba. Pirmieji lietuvišku 
raštu prašneko 1794 metų 
sukilėliai, kurie tais pačiais 
metais reakcinių jėgų buvo 
nuslopinti ir nebegalėjo to
liau pasireikšti.

Po Fridricho II-jo mirties 
1786 m. į Prūsijos karaliaus 
sostą sėdo jo sūnėnas Fridri
chas Vilhelmas II, kuris įsa
kė mokyklose vaikus mokyti 
tik vokiškai. Šitam aiškiai 
germanizaciniam įsakymui 
pasipriešino Prūsijos lietu
viai ir pažangiausi Prūsijos 
vokiečiai švietėjai, tarp jų ir 
garsusis filosofas, Karaliau
čiaus universiteto profeso
rius Imanuelis Kantas. Tam 
progą sudarė išleidimas pa
pildyto lietuvių-vokiečių ir 
vokiečių-lietuvių žodyno po 
to, kada buvo paskelbtas 
karaliaus įsakymas dėl kal
bos mokymo mokyklose.

Žodyne įdėtos net trys jo 
leidimą pateisinančios pra
kalbos: Berlyno pamokslinin
ko, Jenišo, karo ir domenų 
patarėjo Heilsbergo ir profe
soriaus Kanto. Jenišas teigė, 
kad kiekvienoje kalboje atsi
spindi ta kalba kalbančių 
žmonių kultūra ir galvosena.

Jo manymu, mokslui labai 
svarbu išsaugoti lietuvių kal
bą g^vą. Daug platesnė 
Heilspergo pratarmė. Ketini
mas į’ 
dedan 
vieną 
kad lengviau paskleidžiami 
įstaty 
bendr

resti valstybėje, susi
moje iš kelių tautybių, 
kalbą remiamas tuo,

mai, palengvinamas 
avimas tarp atskirų 

valstybės dalių ir tuo pasi
tarnaujama kultūrai ir politi
kai. Heilsbergas Yarn prie
kaištauja. Jis iškelia teigia
muosius lietuvių bruožus, sa-
ko, savo veiklumu ir suma
numu
kaip gpri ūkininkai.
kaip lietuvis prisirišęs jjrie 
senų p 
nybės 
mams
skelbiami jo kalba”. Antras 
pasak 
bruožai
“Iš tėv
go prisirišimo prie paveldė
tos žemės, lietuviai nenoriai 
keliauja svetur ir nelengvai 
sukasi
nę . . .
ištikimi.
tikras

jie iš kitų išsiskiria, 
Nors ir

apročių, tačiau vyres- 
potvarkiams ir įstaty- 
pasiduoda, jeigu jie

Heilsbergą lietuvio 
s — tėvynės meilė, 
ynės meilės ir ypatin-

aplink savo tėvy- 
. Dėl to lietuvis yra 
as valstybės pilietis ir 
kareivis.

“Draugo prierašas”, 
ašoma: “Tai, kad Prū-

Po ilgokų Heilsbergo sam
protavimų įdėtas Imanuelio 
Kanto 
Jame i
sijos lietuvis tikrai nusipel
no, kad būtų išlaikytas jo 
charakterio savitumas, o ka
dangi kalba yra svarbiausia 
charakterio formavimo ir iš
laikymo priemonė, ją reikia 
ginti tiek mokykloje, tiek ir 
bažnyčioje”. Jis dar nuo sa
vęs priduria, kad lietuvis 
mažiau linkęs pataikauti, ne
gu jo kaimyninės tautos, su 
savo Vyresniaisiais jis yra 
pratęs kalbėti, kaip su ly
giais -4 nuoširdžiai ir atvi
rai”.

vių žmogiškųjų priva-Lietu 
luinų vertinime, be abejo, 
galėjo b< 
svarbiau 
vai buvo du: jie naudingi 
valstybei ir reikalingi moks
lui. Be 
viai — 
laičio 
vertini 
piliečių, 
džios politikai, ir buvo tas 
kertinis 
atsirado 
lietuvių 
Pasaulietiniai raštai, paremti 
iš pradžių reformatų, o vė
liau švietėjų idėjomis kėlė 
lietuvių visuomeninę, pilieti
nę ir tautinę sąmonę tuo 
metu, kada Lietuvoje religi
niai raštai mokė tik dievo 
baimės ir paklusnumo bau
džiavai. Tokia buvo skiria
moji riba lietuvių kultūros 
istorijoje.

ūti ir perdėjimo, bet 
įsi vertinimo moty-

juk Prūsijos lietu- 
tai valstiečiai, Done- 

apdainuoti būrai. Jų 
ihas kaip kantiečių ir 

prieštaraujant val-

akmuo, ant kurio 
paminėti Prūsijos 

kultūros paminklai.

Sausio 14-15 dienomis Vihiuje įvyKo Lietuvos RSR
rašytojų sąjungos VII suvažiavimas.

Nuotraukoje: grupė rašytojų suvažiavimo pertraukos 
metu — Stasė Bucevičienė, Bronius Mackevičius, Vacys 
Reimeris, Jonas Lapašinskas. A. Sabaliausko nuotrauka
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MIRĘ TAUTIEČIAI
Sausio 16 mirė Vadišius, 

sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Liko žmona ir duktė Kanado
je, o sūnus T. Lietuvoje.

Sausio 19 d. mirė Petronė
lė KleseviČienė, sulaukusi 89 
m. amžiaus . Liko trys dūk- 
terys.

Iškankinta ilgos ir labai 
sunkios širdies ligos, sausio 
21 d. amžinai užgeso Anelė 
Braknienė [Klimaitė], sulau
kusi 81 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčius vyrų, sūnų, anūkė
lius, sesutę V. Zavišienę su 
šeima ir brolį Petrą Klimką 
T. Lietuvoje.

Velionė iš Kavolių km., 
Panemunėlio valse., Rokiškio 
apskr. į šią šalį atvyko 1927 
m. Amatu buvo siuvėja. 
Kaip ir daugeliui kitų, ir jai 
teko pergyventi sunkių lai
kų. Bet senatvei susikūrė 
gražų gyvenimą. Buvo pa
žangių minčių. Lankė ir rė
mė pažangiųjų renginius. 
Priklausė Sūnų ir Dukterų 
pašalpinei draugijai ir Mote
rų klubui. Buvo kukli drau
gė, netroško asmeninės gar
bės, buvo paslaugi, geros 
širdies ir atvira. Užklydęs į 
jų namus tautietis, niekad 
neišeidavo nepavaišintas.

Velionės karstas skendėjo 
gėlėse. Atsisveikinimo su ve
lione kalbas pasakė protes
tantų ministeris J. Urbana
vičius ir A. Šuplevičienė. 
Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių, kurie 
po palydų buvo puikiai pa
vaišinti.

Sausio 25 d. mirė Agnes 
Gonsenauskas, sulaikusi 55 
m. amžiaus. Liko vyras ir 5 
vaikai. Visų mirusiųjų šei
moms gili užuojauta.

Toje pačioje ligoninėje, jau 
kelinta savaitė gydosi A. 
Rasimavičius.

J. M. Paragis dviem mėne
siam išvyko į St. Peters
burg, Floridą, pasišildyti 
saulute,

Julei Norkeliūnaitei buvo 
pavogę naują automašiną. P.

Apie melavimo kultūrą

Sunkiai susirgęs Frank 
Gyvis (V. Zavišienės žentas). 
Gydosi General ligoninėje.

Praeitą savaitę pas mielą 
draugą J. Skripką įvyko Mo-_ 
terų Klubo metinis susirinki
mas. Nors oras ir šaltokas, 
bet buvome susirinkusių ne
mažas būrelis. Susirinkimą 
pravedė A. Šuplevičienė, pa
tiekdama darbotvarkę.

Minutės sustojimu prisimi
nėme ir pagerbėme mirusią
sias nares.

Labiausiai buvo liūdna, 
kad tai buvo pirmas susirin
kimas, įvykęs be mūsų bran
gios šeimininkės Pranutės 
Skripkienės, kuri su vaišė
mis ir linksma šypsena mus 
vis pasitikdavo ir mielai 
priimdavo.

Taip pat netekome draugi
jos narės A. Braknienės, 
kuri mus visuomet vaišinda
vo lietuviškais pyragais. Ji 
šiandien laidotuvių koplyčio
je .. . Tai be galo skaudu ir 
liūdna, kad nesulaukusias ži
los senatvės — širdies smū
giai išbraukė iš gyvųjų tar
po! . .

Vėliau buvo išduoti Klubo 
metinės veiklos ir finansinio 
stovio raportai. Reikia pasi
džiaugti, kad mūsų Klubas 
labai gražiai gyvuoja. Klubo 
valdyba perrinkta ta pati.

Iki šiol Klubo narystė buvo 
$2.00. Nutarta ją pakelti iki 
$3. Kaip visuomet, po susi
rinkimo buvo vaišės.

Tokiose sueigose dalyvauti 
malonu ir džiugu.

Visos moterys esate kvie
čiamos į mūsų Klubą įstoti, 
bus dar įdomiau.

P. B. Grandma

MONTREAL. QUE., CANADA
Mirus

Anelei Braknienei
[Klimkai t ei]

Nuoširdžiai atjaučiame velionės vyrą, sūnų, 
anūkėlius, sesutę V. Zavičienę ir jos šeimą, brolį 
Petrą Klimką T. Lietuvoje, o mes netekę nuošir
džios draugės jos pasigesime
O. M. Martusevičiai
L. P. Kisieliai
E. Jūraitienė
E. Vilkis
B. M. Balčiūnai
J. V. Knis tautai
M. Cekaitienė
J. Kaušakienė
B. Kvietinskas
J. Tarnas onienė
P. Bendžaitienė
A. Šuplevičienė
H. E. Jagelavičiai
E. Kličienė
J. A. Paragiai
J. P. Tarus kai
R. A (lakaus kienė
E. Blažienė
A. A. Ališkauskai
V. O. Verbylai
A. E. Morkevičiai
J. Balčiūnas
V. Morkewitz
B. Balčiūnienė
J. Norris
A. Lesevičienė
M. Jurgutienė
L. Skirkienė
J. Graibienė
A. K. Keršiai
O. Veršinskienė
T. Bernotas
A. M. Semijonai
K. Z. Giedraičiai 
Mikalina Gudienė
R. M. Karalevičiai
V. Rudinskas
J. Taparauskai
N. Venskaitienė

J. S. Čičinskai 
D. K. Petrauskai 
M. Janušienė 
M. Smetonienė 
A. A. Mikuliui 
J. Kuica 
S. J. Remeikiai 
J. J. Vilkeliai 
V. B. Papurėliai 
A. Z. Juzulaičiai 
P. E. Vitai
D. E. Skardžiai 
S. Virbalas
J. Balsis 
M. Gudienė
E. Kaulekiai
J. Vaitiekūnienė 
E. Barauskienė 
Fl. Nakienė
A. Kirkuvienė
J. N. Kaušylai 
E. Petrauskienė 
V. Vekterienė
K. A. Juškai
M. Tamkevičienė
B. A. A lens kai
E. A. Matiukai
F. S. Spaičiai
J. E. Urbanavičiui 
O. P. Keršuliai 
A. E. Gurkliai

Meluoti reikia mokėti. Ži
noma, jeigu norite, kad ju
mis tikėtų. Tai aksioma, pa
sakysite suirzę ir būsite tei
sus. Melas jau seniai tapo 
mokslinių studijų objektu. 
Ypač melas ideologinėje sri
tyje. Tad pasidomėkime, 
kaip tai daroma.

Visų pirma, būtina išsiaiš
kinti, kaip norite meluoti — 
smulkiai ar stambiai? Savai
me aišku — geriau stambiai. 
Vadinasi privalote sudaryti 
tam tikrą ideologinį foną. 
Kaip? Ogi nuolat, diena iš 
dienos, kiekviena tinkama ir 
netinkama proga kartoti kokį 
nors niekuo nemotyvuotą 
teiginį, kol jis prigis. Kol 
taps savu, visiškai priimtinu 
mąstymo stereotipu. Saky
kim jūsų paklaus — kam 
naudingas tarptautinių san
tykių normalizavimas? Ir 
tuojau pat už jus atsakys — 
visų pirma Tarybų Sąjungai. 
Tai suteikia jai galimybių 
plėsti savo įtaką visame pa
saulyje. Arba vėl paklaus — 
kam šiandien naudingas 
įtempimo didinimas? Ir vėl — 
tik skubiai! — patys atsako: 
žinoma, Tarybų Sąjungai. Ir 
pridurs: pavojus iš Rytų, 
Maskvos ranka, totalitariz
mas, Vakarų civilizacijai 
amen! Žinoma, pilno proto ir 
sveikos nuovokos pilietis gali 
paklausti: tai kur logika, 
ponai? Iš vienos pusės — 
Tarybų Sąjungai labai nau
dingas įtempimo mažinimas, 
o iš kitos — jinai jį tyčia 
žlugdo! Negi ji pati sau 
kenkia? Nebijokite, toks 
klausimas tikrai niekada nie- i 
kam neiškils. Čia ir yra šune
lis pakastas. Įpratusi kasdien 
girdėti, kad dėl visko, net 
dėl taifūno “Rita”, yra kalta 
Tarybų Sąjunga, Vakarų pu
blika nė sekundei šiais teigi
niais nesuabejos. Nes viskas 
apskaičiuota labai tiksliai — 
patį pilniausią protą ir pačią 
sveikiausią nuovoką visada 
nustelbia stipri emocija. Šiuo 
atveju — baimė. O kokios 
baimės akys, jūs, be abejo
nės, žinote.

Kaip matome, geras me
las, ideologinėje srityje rei
kalauja šiokių tokių pastan
gų. Sugebėjimų pasukti abu 
pusrutulius. Įjungti sąmonę 
ir pasąmonę. Nes — priešin
gu atveju — gali išeiti nesą
monė. Bet apie antitarybines 
nesąmones — jų išties 
daug — vėliau. Pratęskime 
teorinę dalį. Taigi melą būti
na paduoti kaip švenčiausią 
teisybę. Kaip tai daroma? 
Žinoma, kaip ir visur, taip ir 
čia lemia personaliniai asme
nybės sugebėjimai. Bet gali
ma pasinaudoti ir kolektyvi
ne išmintimi. Štai kaip tai 
daro vieną ilgiausių pasauly
je pavadinimą turįs žurnalas 
“United States News and 
World Report”. Prieš keletą 
metų jis išspausdino vieną 
opusą, pavadintą “Rusijos 
komunizmo šešiasdešimtme
tis. Sėkmė ar nesėkmė?” 
Melavimo srity tai aiški sėk
mė. Vien tik pavadinimas ko 
vertas! “Rusijos komuniz
mas”, o ne Tarybų Sąjungos! 
Kodėl Rusijos? Todėl, kad 
visi kiti toje baisioje šalyje 
yra užspausti ir pavergti. 
Aišku? Toliau klausimas — 
sėkmė ar nesėkmė? Kaip 
matote, opuso autorius ob
jektyvus — pripažįsta gali
mą sėkmę. Tiesa, galima ir 
nesėkmė, bet tai jau ne nuo

i autoriaus priklauso. Perskai
čius opusą išaiškėja, kad vis 

i tik “nesėkmė” . . . Kad “ko
munistinė revoliucija vis dar 
nepasiekė savo tikslų” . .

| Koks žavus, koks objektyvus 
' šis neapibrėžtas “vis dar”! 
i Kokį galingą prasminį krūvį 
jis neša! Čia ir pripažinimas, 

i kad kažką jie vis tik pasiekė, 
1 čia ir savotiškas nusivylimas, 
j kad “komunistinis eksperi
mentas”, atrodo, nenusise
kė .. . Žodžiu, autoriui už jo 
pasiekimus subtilaus melavi
mo srityje galima drąsiai 
rašyti penketą . . .

Deja, kaip ir visada gyve
nime būna, ne visi, oi ne visi 
šioje srityje kažko pasiekia, 

i Melas, kaip kad nustatėme, 
yra ir mokslas, ir menas 
kartu paėmus. Jis reikalauja 
virtuoziškumo, įgūdžių, ta
lento ir smegenų. Kitaip nie
ko gero šioje srityje nepa
sieksi. Arba iššauksi visai 
priešingą reakciją.

Štai kokia pamokoma isto
rija atsitiko su kanadiečiu 
Vaičeliūnu, kuris išgarsėjo 
parašęs “veiksnių” organui 
“Draugui” širdį drąskančią 
korespondenciją. Pasirodo, 
už “geležinės uždangos’’ 
vargstančioje brangioje tė
viškėlėje vyksta košmariški 
dalykai! Rašo: “Ir dabar pa
vergtoje Lietuvoje žudomi 
kūdikiai, ypač negimę. Ma
tyt, kad komunistinis moks
las skelbia, kad negimęs kū
dikis nėra gyvybė, nėra žmo
gus” . . . Ypač gražus pasa
žas padarytas su žodžiu 
“ypač”! Žudomi ypač negimę, 
bet, jeigu visai atvirai, pri
valot prisipažinti, kad žudot 
ir gimusius — visai nedvi
prasmiškai mus remia prie 
sienos autorius. Ką gi be
veiksi, belieka prisipažinti — 
taip, šventa teisybė . . . 
Autorius, kad jį kur šimtas, 
turi velnionišką atmintį ! 
Visi pamiršo, o jis vienas 
prisimena! Ką pamiršo? Ogi 
tolimaisiais 1917 metais bur
žuazinė spauda vienbalsiai 
tvirtino, kad bolševikai ėda 
vaikus!

Kaip šiandien prisimenu, 
toliau drąsko širdis tautie
čiams autorius, po karo Lie
tuvoje vaikučiams duodavo 
pieno ar kitų produktų tik 
tuo atveju, jeigu jų tėvai 
priklausė Komunistų parti
jai. Nelabai aišku, kaip tie 
rachitiški distrofikai aplamai 
išaugo! Bet nemanykite, 
brangūs “veiksniai”, kad taip 
buvo tik vakar! Dar ir dabar, 
rašo pradedantis, (o gal ir 
bebaigiantis?) autorius, po 
trisdešimt penkių metų nuo 
karo normalūs tėvai ir jų 
vaikai negauna mėsos, sūrio, 
o kartais ir kitų maisto 
produktų, nekalbant apie pa
jėgumą, juos nusipirkti . . .”. 
Koks košmaras! Baisiau, ne
gu Kambodžoje Pol Poto val
dymo laikais! Pardon už ne
vykusį palyginimą — JAV 
Pol Potas kotiruojamas kiek 
kitaip . . .

Kalbama, kad po “siaubo 
filmų karaliaus” Hi tchcocko 
mirties Amerikoje nėra tin
kamo kandidato į šią vietą. 
Mes nenorime siūlyti ponui 
Vaičeliūnui keisti amplua, 
bet pabandyti gal ir vertė
tų ... Ir jau visai neteisus 
kitas “veiksnių” organas — 
“Akiračiai” — Taip netaktiš
kai ir stačiokiškai išbaręs 
būsimą Hitchcocko įpėdinį: 
“Tokia neatsakinga žemo ly-

Į gio rašliava rodo, kai kurių j 
i mūsų laikraščių ir jų ben- j 
dradarbių nesusigaudymą 
dabartinėje Lietuvos padėty-

1 je, o svarbiausia — nemokė- Į 
jimą tą padėtį vertinti bei 1 
komentuoti. Na, nemoka po-

i nas meluoti . . . Specialių 
mokslų nebaigęs . . . Negi už 
tai reikia plūsti? Juk ir tie 
patys “Akiračiai” ne visada,

' oi ne visada ... Ar nebūtų 
j geriau ponui padėti? Nu
kreipti, kad pasimokytų iš 
savo vyresniųjų brolių? Kad 
ir iš “United States News 
and World Report” ar iš 
“New York Times” — ? Jie 
labiau patyrę, jų miunhause- 
nai spec, pasiruošimą turi. O 
diletantas ir liks diletan
tu .. . Tad ko iš jo norėti? 
Be reikalo šitaip rūstauja 
“Akiračiai”. Tik paklausykit, 
kokiu tonu tai daro! “Šitokio 
lygio rašliava” — taip ir 
rašo! — kur dabartis bevil
tiškai sujaukta ir sumaišyta 
su praeitimi, gali būti viso
kioms senienomis savo skai
tytojus maitinančiose “Nau
jienose”, — laikraštyje, ku
ris labai sparčiais tempais 
reorganizuojasi į aną pasaulį. 
O “Draugas” — rašo orga
nas — tačiau dar turėtų 
susirasti pajėgesnių bendra
darbių . . . .”

Lengva pasakyti — susi
rasti naujų ... O iš kur juos 
paimsi? Senųjų minhauzenų 
vis mažėja, kiti jam visai 
nesišneka, o dirbti reikia . . . 
Bet dėl vieno “Akiračiai”, 
žinoma, teisūs — meluoti 
reikia mokėti. Jeigu norite, 
kad jums nors kas tikėtų. 
Tai aksioma, bet ją vis daž
niau pamiršta labai sparčiais 
tempais reorganizuojantys, 
anot jų organo, “vaduotojai”. 
Todėl — leiskite priminti . . .

Kazys Bagdonavičius

LIETUVOJE TARĖSI 
VISUOMENĖS
MOKSLŲ DĖSTYTOJAI

TSKP CK projekte parti
jos XXVI suvažiavimui “Pa
grindinės TSRS e*konominio 
ir socialinio vystymo kryptys 
1981-1985 metams ir laiko
tarpiui iki 1990 metų” svar
bią vietą užima visuomenės 
mokslų vystymo klausimai, 
jų reikšmė darbo žmonių 
marksistinės lenininės pa
saulėžiūros formavimui. Žy
miu indėliu prie kvalifikuotų 
liaudies ūkio specialistų ruo
šimo, jų komunistinio auklė
jimo prisideda aukštųjų ir 
specialiųjų vidurinių mokyk
lų visuomenės mokslų dėsty
tojai.

TSKP CK spalib plenumo 
iškeltiems uždaviniams bei 
perspektyvinėms vienuolik
tojo penkmečio kryptimis ap
tarti buvo skirtas Lietuvos 
aukštųjų ir specialiųjų vidu
rinių mokyklų visuomenės 
mokslų dėstytojų pasitari
mas. Jį įžanginiu žodžiu pra
dėjo aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministras 
H. Zabulis.

Pranešimus padarė Lietu
vos KP CK sekretorius L. 
Šepetys ir Lietuvos TSR 
valstybinio plano komiteto 
pirmininko pirmasis pava
duotojas B. Zaikauskas. Pa
sitarime taip pat kalbėjo 
respublikos užsienio reikalų 
ministras V. Zenkevičius,
Religijų reikalų tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos įga
liotinis Lietuvos TSR P. Ani- 
lionis.

Mažeikių naftos perdirbi II

gigantas. Juomi didžiuojasi 
visa Lietuva!

Suskystintų dujų parkas

Įmonės pagrindinis technologinis kompleksas

Naftos produktų pilstynio estakada

V. A. Sipeliai 
J. D. Critctdey 
P. M. Niaurai 
J. Gelčienė 
J. Bendžaitis 
J. Stukas 
V. Krupauskas 
P. M. Barzdeniai

M. Matusevičienė

MONTREAL, QUE., CANADA
Mirus

Anelei Braknienei
Giliai atjaučiu velionės vyrą, sūnų, anūkėlius, 

sesutę V. Zavišienę su šeima ir brolį Petrą Klimką 
T. Lietuvoje. Netekus malonios ir nuoširdžios 
draugės ir užjaučiu.

S. PETRONIENĖ

Visuomenės mokslų dėsty
tojai vieningai pritarė TSKP 
CK projektui ir numatė kon
krečias priemones kelia
miems uždaviniams įgyven
dinti.

Pasitarime dalyvavo Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius ir Lietuvos KP 
CK mokslo ir mokymo įstai
gų skyriaus vedėjas A. Ja
kaitis. ELTA

Užrašykite savo
draugams "Laisvę"

VINCAS GIEDRA

Antidedikacija
Eilėraštin įsileista, niekad iš jo neišeisi, 
kaip išeinama iš atminties arba iš namų. 
Būsi seniai nebe ta, o eilėraštį žeisi ir žeisi 
dingusiu švelnumu, išsekusiu žavumu.

metą blausų,Ir griaudės posmuose tostai nuobodžio 
kai tiktų kaspinas juodas — ten švies auskarų lašai. 
Širdin tave įsileidau, nes ji tiktai man pr 
Eilėraštin neįsileisiu, — ne man priklau

iklausė. 
sys jisai.



6-TAS PUSLAPIS

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 Park, N. Y.

Auka $5.--

Keramikos dirbiniai, suvenyrai iš odos ir gintaro, 
trikotažo gaminiai pelnė Kauno “Dailės” kombinato meis
trams pripažinimą daugelyje socialistinių šalių, Japonijoje, 
Kanadoje, JAV, Suomijoje.

Nuotraukoje: siuvėjos D. Juknelytė [kairėje] ir G. 
Narauskaitė demonstruoja aukštaitės ir žemaitės nacionali
nius drabužius. A. Sabaliausko nuotr.

Traupio kultūros namai savo saviveiklininkais garsėja 
visame Anykščių rajone. Veikli čia agitmeninė brigada, 
vaikų šokių kolektyvas, etnografinis ansamblis. Tačiau 
bene populiariausias — pagyvenusių žmonių šokių kolekty
vas, kuris dalyvavo Jubiliejinėje 1980 metų dainų šventėje. 
Šio kolektyvo šokėja Elena Juzėnienė — respublikinio 
pasakorių konkurso laureatė.

Nuotraukoje: pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo daly
vė Elena Juzėnienė — respublikinio pasakorių konkurso 
laureatė. A. Dilio nuotr

DETROIT, MICHIGAN
IŠVYKO

Visiems gerai žinomi de- 
troitiečiai klubiečiai Kęstutis 
ir Antonette Gareliai sausio 
29 d. iš Detroito išvyko 
lankyt savo giminių. Pir
miausia sustos San Antonio, 
Texas pamatyt savo naują 
anūką Kęstutį, dar tik apie 
trijų mėnesių amžiaus. Taip 
pat aplankys savo sūnų 
Aaron ir jo žmoną. Iš ten 
skris į Santa Maria, Califor
nia, pamatyt Kęstučio pus
broli ir jo šeimą, o iš ten 
aplankys savo tetą, Mary 
Garelis Genaitienę ir jos šei
mą ir savo brolį Edward 
Garelį ir jo šeimą, gyvenan
čius netoli San Francisco, 
Cal.

Kiti klubiečiai, Bill Milus ir 
jo žmona Josephine vasario 7 
d. išvyko į Floridą aplankyt 
sesutę, kuri gyvena netoli 
Venice, Fl. miestelio.

Viršminėtiems klubiečiams 
linkime malonių atostogų ir 
laimingai sugrįžt namo ir vėl 
įsijungt į organizacinius dar
bus.
SUSIŽEIDĖ

LDS sorority pranešė blo
ga naujieną, kad jų narė 
Aida Liminsky, valydama 
prie namų leda, sekmadienį, 
vasario 1 d. ant ledo paslydo, 
pargriuvo ir dviejose vietose 
sulaužė dešinį riešą. Nuvežta 
į Outer Drive Community 
Ligoninę, kur padaryta ope
racija. Linkime Aldai greit 
pasveikt ir vėl dalyvaut mū
sų tarpe.

PROFESORĖ
Sužinojome jog Jean Ro- 

bak, mūsų klubietės Ruby 
Jeske, dukrelė yra Oakland 
County Community College 
Associate profesorė. Dvi 
naktis į sąvaite moko studen
tus stenografijos ir rašyt 
mašinėle. Linkime jaunai 
profesorei pasisekimo.

PASIEKĖ PUSĖ AMŽIAUS
Sausio 17 d. Tony Rye 

savo žmonai Bertha Rye su
rengė staigmenos balių. Mat1 
tą dieną ji minėjo savo 50 
metų gimtadienį. Į namus 
sukvietė apie 35 svečius ir, 
gražiai pabaliavojo. Tas 
Bertha Rye buvo netikėta, 
bet maloni staigmena. Ji 
dėkojo už dalyvavimą, ypa
tingai savo mylimam vyrui 
Tony Rye už pagelbėjimą jai 
paminėti pusę amžiaus. Tony 
ir Bertha Rye yra Klubo ir 
LDS 21 kp. nariai ir ne tik 
pagelbsti organizacijoms, bet 
nepaprastai daug dirba ir 
LDS bowleriams.

MEMORIALAS
Lapkričio 20 d. 1980 m. 

mirė Detroito Lietuvių Klu
bo narė Martha Račūnas.

MILFORD, CONN.

Mirus

Antanui Mureikai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Amelijai, 

taipgi visiems artimiesiems bei draugams.
Algirdas Arison 
June Miller
A. Masiulevičienė 
M. Valatkienė 
Jean Rigely

Janet Rigely 
John Rigely 
John Rigely, Jr. 
Robert Rigely 
M. Arison

PUTNAM, CONN.

Mirus

Antanui Marozui
Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems. Nete

kę nuoširdaus draugo. — Mes likome labai nuliūdę.

L. D. S. 74 KUOPA
Bridgeport, Conn.

Būdama sveika, ji klubo val
dybai aukojo šimtą dolerių ir 
prašė, kad kai ji mirs, kad 
valdyba narius jos prisimini
mui pavaišintų. Toks prisi
minimas įvyko sausio 25 d. 
tuoj po klubo susirinkimo. 
Klubo finansų sekretorius, 
Servit J. Gugas jos atminčiai 
pasakė gražią liūdesio kalbą. 
Specialiai susirinkime daly
vavo jos dukrelė Frances ir 
vyras Charlie Vaughn. Vė
liau šeimininkės dalyviams 
patiekė skanius pietus. Pra
mogą paruošė Antonette Ga
relis, o jai virtuvėje pagelbė
jo Emma Rye, Stella Smith 
ir Millie Vasaris. Gėrimus 
patiekė Alfons Rye ir John 
Smith. Buvo liūdnas, bet 
gražus mirusios draugės pri
siminimas.
MIRĖ

Po ilgos ligos sausio 30 d. 
mirė Ruth Yermak, klubiečio 
Frank Yermak žmona; Nu
liūdime paliko vyrą Frank, 
sūnų Geoffrey, tris dukras: 
Monicą, Frances ir Alicią, 
šešis anūkus, keturis brolius 
ir dvi seseris. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

“LAISVĖ”

t Broliai Frank ir Stanley 
i Yermak yra klubiečiai. Prieš 
Idaug metų daug dirbo klube 
j jų tėvelis. Kuomet jis mirė, į 
jo vietą įsirašė abu jo du 
sūnus — Frank ir Stanley 
Yermak. Didelė užuojauta.

i

SUNKIAI SERGA
Sužinojome kad sunkiai 

serga jaunasis Latoža, tai 
Joseph Latoža Jr. Jis buvo 
Garden City ligoninėje, o 
dabar randasi Sinai ligoninė
je. Jo žmona Aldona Latoža 
ir dukrelė Susan Bubnelis 
yra labai susirūpinę. Aldona 
ir Susan — klubietės: taipgi 
ir Susan vyras Albinas Bub
nelis, kuris yra klubo narys
tės komitete. Linkime ligo
niui greit pasveikt.

BANKETAS
Nors dar šalta ir turime 

daug sniego, bet laukiame 
pavasario ir klubo pavasari
nio banketo. Klubo valdyba 
nustatė dieną — sekmadienį, 
balandžio 12 d. Pasižymėkite 
tą dieną savo kalendoriuje, 
kad nepamirštumet, nes klu
bo pavasarinis banketas vi
suomet būna įdomus.

MOTERS DIENA
Detroito Moterų Pažangos 

Klubas rengia pietus pami
nėti Tarptautinę Moters Die
ną. Moterų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 8 d. 
12 vai. Tuoj po susirinkimo 
bus programa ir pietūs. Klu
bietės ir svečiai prašomi 
ateit į Klubo patalpas ir su 
moterims tą svarbią dieną 
gražiai paminėt.

PASVEIKINKIME
“LAISVŲ”

Šiais metais balandžio 
mėn. laikraštis “Laisvė” mi
nės savo 70 metų gimtadienį. 
Suvažiavimas ir banketas 
įvyks balandžio 26 d. New 
Yorke. Tai bus nepaprastai 
didelis įvykis. Kurie galime, 
turėtume ten dalyvaut ir at- 
stovaut Detroitui. Bet svar
biausia kad mylimą laikraštį 
“Laisvę” finansiškai pasvei
kintume!

Detroitas tokiuose reika
luose visuomet gerai pasiro
do. Bandykime ir šį metą 
“Laisvės” suvažiavimą pa
sveikint su pluoštu aukų. 
Matykite Stefaniją Masytę ir 
jai priduokite savo sveikini
mus. Gražiau kad iš Detroito 
būtų viena didelė dovana.

MIRĖ GUBERNATORĖ
Vasario 5 d. Hartford, 

Connecticut ligoninėje mirė 
tos valstijos gubernatorė, 
Ella Grasso, sulaukusi vos 61 
metų amžiaus. Ji buvo ligo
ninėje nuo gruodžio 8 d. 
Mirė vėžio liga.

Velionė buvo pirmoji mote
ris išrinkta Conn, gubernato
rės pareigoms Amerikoje. 
Yra moterų, kurios eina savo 
mirusių vyrą svarbias parei
gas, bet Ella Grasso buvo 
gera politikė ir pati guberna
torės pareigas laimėjo. Ji 
buvo imigrantų duktė. Praė
jus politinę karjerą pirmiau
sia buvo išrinkta valstijos le- 
gislatūroj 1952 metais, ir 
niekad nėra pralaimėjus de
mokratų rinkimuose per 26 
metus. Pagaliau laimėjo gu
bernatorės vietą Connecticut 
valstijoje, bet žiauri mirtis ją 
pakirto, d os Kūnas ouvo val
stijos sostinėje Hartford, 
Conn., o palaidota Vasario 9 
d. iš Švento Juozo Katedros.

Stefanija

Japonai pralenkė JAV
Tokyo. — Japonijos Gele

žies ir Plieno Federacija pra
nešė, kad jų pereitų mejtij 
gamyba pralenkė Amerikos 
plieno gamybą. Iš viso paga
minta 111.41 milijonų tonų 
plieno. JAV pereitų metų 
gamyba siekė 100.9 milijonų 
tonų.

i MOTERŲ KLUBO
' NARĖMS

Niujorko Lietuvių Moterų 
j Klubo susirinkimas įvyks an
tradienį, vasario 17 d., 2 vai. 
p. p. Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Svarbu visoms dalyvauti, 
nes reikia pasiruošti Moters 
Dienos minėjimui, kovo 8 d.

Valdyba

AIDIEČIAMS
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- I 
rinkti, taipgi kviečiame nau- j 
jus narius. P. Venta, Pirm, j

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.

Daugelį grupių atstovau
jantis komitetas savo kvieti
me organizacijoms praneša, 
kad paradas ir mitingas 
įvyks gegužės 2d., ir kviečia 
atsiųsti atstovus į konferen
ciją.

MALONI ŽINIA
Pereitą šeštadienį Artūras 

Petriką parsivežė savo ma
mytę Katriną Petrikienę iš 
ligoninės.

Draugė Petrikienė inten
syvios priežiūros kambaryje 
išgulėjo 19 dienų, bet atrodo, 
kad jau stiprėja. Daktarai, 
tačiau jai patarė dar svečių, 
nei telefonu pasikalbėjimų 
nepriiminėti. Jai parašyti ga
lima laišką, nusiųsti kortelę 
antrašu- Mrs, K. Petrick. 15 
Naiad Road, Rocky Point, 
N.Y. 11778. IM

DĖKOJU
Mieli draugai Aldona ir Po

vilas Aleknos man iš St. 
Petersburg, Florida prisiun
tė, savo darželyje užaugintų 
grapefruitų, kuriais su drau
gais vaišinomės.

Širdingai dėkoju.
Ana Babarskas

PATAISYMAS
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo korespondencijoj, til- 
pusioj “Laisvėje” sausio 30 
d. įvyko netikslumų skel
biant Klubo narių aukas 
gruodžio ir sausio mėnesiais. I 
Turėjo skambėti sekamai:

Po $5 aukojo: M. Jakštas, 
N. Shumbris, S. Stasiukai
tienė, M. Stripeikienė, M. 
Šukaitienė, B. Keršulienė, S. 
Kazokytė-Jones, T. Simas. 
Po $3 aukojo P. Kalendo | 
(gruodžio mėnesyje ir sausio 
mėnesyje) ir H. Sirgiedienė.

N. Ventienė
Klubo iždininkė

Miami, Fla.
SKAUDŽIA ŽINIĄ 
PERGYVENA VEIKĖJA

Sausio 26 telefonu skambi
na Teta Elena, jog Tetos 
Margaritos vienturtis sūnus 
O’Kunieski staiga širdies 
priepuolio ištiktas mirė!

Velionis dirbo Detroite ci
vilinį valdžios darbą, bet jo 
šeima gyveno Marylando 
valstijoje.

Velionio kūnas sudegintas 
ir pelenai palaidoti Arlingto- 
no kapinėse su militarinėmis 
apeigomis, nes jis virš 20 
metų tarnavo kariuomenėje.

Mielasis Thomai, ilsėkis 
gražiose Arlingtono kapinė
se. Palieki daug gražių atmi
nimų. Tave mylėjo tavo mo
tina ir visi giminės.

Tetai Margaritai mūsų gi
liausia užuojauta.

Niece — Nancy Maloan ir 
muzikė Daratėlė Mūrelis 

Yuden
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NEPAMIRŠKIME!

ryto,

pietūs, paruošti Jono Belecko priežiū 
Auka—$15.

mėnininkai iš 
iš tolimesnių

balandžio 26 d. 10 vai

Šie 1981 metai “Laisvės” 70 m. Jubiliejiniai. 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas ivyks

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė 

Ozone Park, N. Y;

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

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

BRIEFS
Alice Yonik, one of the 

leaders of American Lithua
nian progressive movement 
and one of the former edito
rial staff members of “Vilnis” 
is still writing regardless of 
her high age and health 
problems.

Alice writes to us that her 
son Leon is doing something 
for the good of humanity. He 
is serving on a committee of 
the state which doing what’s 
possible to get better care 
for sick people in hospitals 
and at home. He does not 
get paid for his services but 
the company that he works 
for — IBM — pays travelng 
expenses and when they 
have meetings in other 
towns, pays hotel expenses. 
Now they are about to start 
discussing how they can im
prove the Medicare and Me- 
dicade system.

Alice says “I haven’t been 
able to come to New York to 
your affairs, which I miss so 
much. Working full time at 
his job and having 2 or 3 
meetings every week takes 
up all of Leon’s time. He alse 
has something to do around 
the house.”

* * ♦

Former Gov. Ella T. Gras
so of Connecticut, the first 
women to be elected gover
nor in her own rights in the 
United States, died in Hart
ford February 5. She was 61 
years old.

♦ * *

Americans spend a stag
gering $5 billion a year 
caring for their pets, which 
outnumber humans by about

NATIONAL COMMITTEE TO REOPEN THE ROSENBERG CASE
853 Broadway, New York, N.Y. 10003 228-4500

□ Enclosed Is my contribution to help bring out the truth.

$250$100$50------- $25---------$10---------$---------

□ Recognizing the Importance of your planning ahead, I agree

to become a sustainer. I can pledge $ per month.

“History will record, that we were victims of the most 
monstrous frame-up of our country.

“We die with honor and with dignity — knowing we C 
must be vindicated by history.”

—Ethel and Julius Rosenberg
June 1953

NAME------------------------------------------------------------------------------------

ADDRESS _______________________________________________

CITY STATE  ZIP

three to one, according to 
latest statistics.

♦ ♦

ay Mary Tyler

, Speaker of the 
Benjamin Spock 

Senator Ted Ste-

Mink met with

♦

They s 
Moore, Glbria Steinem and 
Bella Abzpg went to see 
Representative Thomas P. 
O’Neill Jr.
House, 
talked with 
vens. Former Congress wom
an Patsy
Senators Mark O. Hatfield 
and Robert J. Dole.

But it was easy for the 
famous few to get lost in the 
crowd as 3,000 women (along 
with an occasional man) 
turned out February 4 for 
women’s Rights Day in Con
gress. More than 80 national 
labor, religious, civil rights, 
educational and other orga
nizations sent members to 
join individuals who came to 
lobby their elected represen
tatives in support of repro
ductive rights, Social Securi
ty reform and a host of other 
concerns.

♦ ♦ ♦

The National Committee 
to Reopen the Rosenberg 
Case salutes the life and the 
teaching of Alexander Mei- 
klejohn. his intensive strug
gle in defense of our Bill of 
Rights and the first amend
ment in particular.

Any meaningful review of 
the hysterical 1950s must 
inevitably deal with the Ro- 
senberg-Sobell trial and 
frameup. The fight will go on 
until freedom and justice are 
restored throughout the 
land.




