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KRISLAI
Niekas nesitaiso
Miestų galvos pyksta 
Grįžta šaltasis karas 
Kubos prezidento įspėjimas 
Vidurio Rytuose 

ramybės nėra
A. BIMBA

Jau gerokas laikas Ronald 
Reagan šiam kraštui prezi
dentauja, tai yra vadovauja. 
0 šalyje reikalai nesitaiso, 
galgi dar blogėja. Inflacija, 
nedarbas, kriminalistų siau
tėjimas, nusiskundimas 
brangimu maisto ir taip to
liau, taip ir skamba praneši
muose.

Miestų galvos (merai) ne
seniai buvo susirinkę konfe
rencijai, kuri griežtai pa
smerkė ir atmetė Reagano 
administracijos politiką. 
Miestų galvos skundžiasi, 
kad miestų reikalai federali
nės valdžios yra apleisti, 
pamiršti. Visoje konferenci
joje tik keletas balsų drįso 
prezidentą teisinti, girti.

Yra apsčiai ženklų, kurie 
rodo, kad šaltojo karo dienos 
yra grąžinamos. Prezidento 
Reagano biudžete militariz- 
mo, branduolinio ginklavimo
si, gaminimui naujų bran
duolinių ginklų, visokių rake
tų skiriamos milžiniškos su
mos. O visiškai tylima apie 
Tarybų Sąjungos prezidento 
Brežnevo pasiūlymą tuojau 
šaukti aukščiausio lygio, tai 
yra prezidentų (Reagano ir 
Brežnevo) susitikimą aptari
mui sunaikinti branduolinius 
ginklus. Juk tai puikus, kon
kretus, konstruktyvus, labai 
naudingas ir reikalingas ne 
tik šiom dviem šalim, bet 
visam pasauliui, visai žmoni
jai pasiūlymas. Juk kol bus 
branduolinių ginklų, tol bus 
viską naikinančio branduoli
nio karo pavojus.

Šioje šalyje plačiai pradėjo 
sklisti kalbos, kad Reagano 
Administracija planuoja pa
kartoti 1961 metų istoriją, 
tai yra ginkluotomis, milita- 
rinėmis jėgomis įsiveržti į 
Kubą, susidoroti su jos socia
listine santvarka ir ją pa
versti Jungtinių Valstijų ko
lonija. Kubos prezidentas Fi
del Kastro įspėjo Reaganą, 
kad jo vadovaujama Kubos 
liaudis yra pilnai pasiruošu- 
sus ir pajėgi tokį užpuolomą 
atmušti. Kuba pasiliks nepri
klausoma, laisva, socialistinė 
valstybė.

Vidurio Rytuose dar vis 
nesimatyti pastovios taikos 
ir ramybės. Kaip tik priešin
gai! Izraelio valdžia dar vis 
nepripažįsta palestiniečiams 
teisės į nepriklausomą val
stybę ir okupuotas arabų 
žemes tebelaiko savo šalies 
dalimis. Be to, šiomis dieno
mis iš Washington© praneš
ta, kad prez. Reaganas nuta
rė Egiptą apginkluoti naujais 
ginklais už teisę Egipte turė
ti Amerikos militarinę bazę.

Washington. — Minint 
Amerikos sekretorių dieną, 
čia buvo pareikštos nuomo
nės, jog reikia Amerikos 
moterims pakelti atlygini
mus.

Ji remia visas 
civilizuotasis 
pasaulis

Belfast. — Kai užsispyręs 
airių laisvės kovotojas, 27 m. 
amžiaus Bobby Sands gyve
no savo paskutines dienas, 
badaudamas Maze kalėjime, 
už jį stojo ne tik New Yorko 
kardinolas Cooke, bet ir pats 
popiežius. Taip pat ir dauge
lis pasaulio vadų kreipėsi į 
britų vyriausybę, kad ji, 
žmoniškumo sumetimais, pa
darytų nuolaidų badaujan

čiam airių laisvės kovotojui. 
Bobby Sands pateko į kalėji
mą už tai, kad jis nešiojosi 
ginklą ir už tai gavo kelioli
kos metų bausmę. Sėdėda
mas kalėjime, jis pradėjo 
bado streiką, reikalaudamas, 
kad britų vyriausybė laikytų 
airių laisvės kovotojus ne 
kokiais kriminalistais, bet 
politiniais kaliniais.

Nauji JAV pasai
Washington. — Valstybės 

departamentas skelbia, kad 
netrukus bus pradėti išdavi
nėti nauji Amerikos pasai 
keliaujantiems į užsienius. 
Juos būsią galima skaityti 
įkišus į elektroninę mašiną, 
norint pagreitinti keliaujan
čiųjų perėjimą per sieną ir 
sumažinti pasų padirbimo at
vejus. Jau esą atspausdinta 
apie 15 tūkstančių tokių pasų 
ir jie pradedami išdavinėti. 
Jie yra mažo formato, beveik 
telpa saujoje, mėlynos spal
vos, su asmens fotografija, 
įspausta plastikiniame voke
lyje.

Panašūs pasai jau ruošiami 
Anglijoje, Fed. Vokietijoje ir 
Airijoje.

Ruošiasi naujiems 
kosminiams 
skrydžiams i

Washington. — Vos tik 
sugrįžus pirmajam kosmi
niam laivui Columbia, JAV 
erdvės tyrinėjimo įstaigos 
informuoja, kad po kokių 
šešių mėnesių į erdvę vėl 
keliaus tas pats laivas, o jo 
įgulą sudarys astronautai Ri
chard H. Truly ir Joe H. 
Engle. Jie jau dabar rengiasi 
tai misijai. Su jais savo 
skridimo patyrimu dalijasi 
buvę Columbia astronautai 
Robert Crippen ir John 
Young.

Tuo tarpu konstruojami ir 
nauji panašaus tipo kosmi
niai laivai, kurių ruošimą 
forsuoja Pentagonas, inten
syviai rengdamas kosminės 
erdvės militarizavimo pla
nus.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūšy 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Tegyvuoja pasaulio dirbančiyjy 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tauty draugystė!

Nuėmė grūdų embargo
Washingtotn. — Prieš 

penkiolika mėnesių, prez. 
Carteris buvo uždėjęs em
bargo JAV grūdų eksportui į 
Tarybų Sąjungą. Dėl to 
Amerikos farmeriai nemažai 
nukentėjo, bet prez. Reaga
nas, kuris dar prieš rinkimus 
buvo pažadėjęs grūdų drau
dimą nuimti, balandžio 24 d. 
tą draudimą nuėmė. Jis tą 
sprendimą padarė neatsi
žvelgdamas į savo valstybės 
sekretoriaus Alexander Haig 
priešingą nuomonę. Mat ta
sai karingas Amerikos vyras 
visą laiką aiškino, kad Tary
bų Sąjunga galinti suprasti, 
jog Amerika esanti “per 
minkšta”, o jis > stovi už 
“griežtą politiką.”.

Prez. Ronald Reagan, sugrįžęs iš ligoninės p® pasikėsinimo 
prieš jo gyvybę, susitinka su valstybės sekretorium Haig ir 
žemės ūkio sekretorium John Block. Pirmasis buvo
priešininkas, o antrasis — šalininkas nuimti grūdų 
eksporto draudimą į Tarybų Sąjungą.

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS
MEČISLOVO GEDVILO 
ATMINIMUI

Įamžinant žymaus valsty
binio ir partinio veikėjo, Lie
tuvos TSR nusipelniusio kul
tūros veikėjo, nusipelniusio 
mokytojo Mečislovo Gedvilo 
atminimą, jo vardu pavadin
ta pirmoji Palangos vidurinė 
mokykla. Mečislovo Gedvilo 
vardu bus pavadinta viena 
naujųjų Telšių miesto gat
vių, jo vardas suteiktas Lie
tuvos gamybinio žuvies pra
monės susivienijimo laivui.

Numatyta išleisti Mečislo
vo Gedvilo raštų vientomį, 
Lietuvos TSR revoliucijos 
muziejuje įrengti nuolatinę 
jo gyvenimo ir veiklos ekspo
zicija.
ZALCBURGO DIENOS 
LIETUVOJE

Tarybų Lietuvoje buvo su
rengtos Zalcburgo žemės 
dienos, kurių renginiuose da
lyvavo iš Austrijos atvykusi 
oficiali delegacija. Dienų ren
giniai vyko Vilniuje, Kaune, 
Elektrėnuose, Trakuose ir 
Druskininkuose.

Jų metu respublikos gy

Pagal dar galiojančią su
tartį, Tarybų Sąjunga gali 
pirkti iki aštuonių milijonų 
metrinių tonų kukurūzų ir 
kviečių kasmet. Bet Tarybų 
Sąjunga tiek grūdų jau yra 
nupirkusi ir dabar neaišku, 
ar ji jų daugiau bus reikalin
ga. Pastaruoju laiku Tarybų 
Sąjunga nemažai grūdų yra 
nusipirkusi iš Argentinos, tai. 
šis Amerikos mostas gal gali 
būti šaukštų po pietų.

Oficiali Tarybų Sąjungos 
Tass agentūra, pranešusi 
apie šį prezidento Reagan 
sprendimą, pareiškė, kad 
Amerikai buvo daugiau nuo
stolių dėl grūdų embargo 
negu Tarybų Sąjungai.

ventojai klausėsi paskaitų 
Austrijos ekonomikos ir kul
tūros klausimais, žiūrėjo 
Zalcburgo etnografinio an
samblio pasirodymų. Lietu
vos TSR dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose veikė 
austrų vaizduojamojo ir tai
komojo meno parodos.

Kaip buvo pažymėta susiti
kimų metu, Tarybų Sąjungos 
ir Austrijos bendradarbiavi
mas — gražus skirtingas 
valstybinės santvarkos tu
rinčių šalių draugystės pa
vyzdys, padedantis sėkmin
gai ir nesavanaudiškai keis
tis ekonominėmis ir kultūri
nėmis vertybėmis, įnešti in
delį į tarptautinio įtempimo 
Europoje mažinimą.

Tarybų Lietuvą ir Austri
jos Zalcburgo žemę sieja 
graži draugystė.

V. Petkevičienė

Buenos Aires. — Čia pra
nešta, kad Čilės fašistų chun
ta išleido parėdymą, drau
džiantį bet kokias demon
stracijas, susijusias su Gegu
žės Pirmosios diena.

Gina ekonominę 
programq

Washington. — Atsigavęs 
fiziškai po atentato prieš jo 
gyvybę, prezidentas Reaga
nas jungtinėje Kongreso se
sijoje kvietė Amerikos įsta
tymų leidėjus priimti jo pa
siūlytą ekonominį planą. Ne
paisant, kad prieš tą planą 
jau buvo ligšiol nemažai nei
giamų pasisakymų, preziden
tas Reaganas tvirtina, kad 
Amerikos ekonominė padėtis 
bus išgelbėta tik tada, kai 
Kongresas patvirtins jo pa
siūlytą ekonominį planą. Lig
šiol Amerikos biudžetas nie
kados nebūdavo subalansuo
tas, o prez. Reagan sako, 
kad pagal jo ekonominį planą 
jis galėtų būti subalansuotas 
1984 metais. Kongreso nariai 
prezidento kalbą sutiko 
neaiškia nuotaika. Panašiai 
jaučiasi ir eiliniai Amerikos 
mokesčių mokėtojai. Daugu
ma sako, kad “pagyvensim — 
pamatysim”.

Protesto žygis
Washington. — Gegužės 2 

d. čia ruošiama didelė de
monstracija prieš prez. Rea
gano ir vietos mero Marion 
Berry ekonominį planą. De
monstracijos dalyviai žy
giuos prie Baltųjų Rūmų ir 
jų reikalavimai bus išreikšti 
plakatuose, kur bus sakoma: 
“Money for Jobs and People, 
not the Pentagon and\ pro
fits” ir “Black and white 
unite to stop racist vio
lence”.

Demonstraciją remia koali
cinis komitetas, kuriame da
lyvauja keliasdešimt organi
zacijų.

TSRS LAIKOSI 
NUSIGINKLAVIMO 
PAKTO

Washington. — Amerikos 
ambasadorius Robert W. 
Buchheim, kuris atstovavo 
Amerikai nusiginklavo pata
riamojoje komisijoje nuo 
1977 m., čia pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga nepažeidė 
jokio susitarimo branduolinių 
ginklų sutartyje, ir kad netu
rima jokių įrodymų, kad ji 
būtų atlikusi kokius nors 
veiksmus, pažeidžiančius to 
susitarimo dvasią.

Gegužės Pirmoji
New York. — Besiruošiant 

Gegužės Pirmosios paradui, 
čia įvyko eilė darbininkų 
susitikimų. Angliškai ir ispa
niškai kalbantiems darbinin
kams buvo paaiškinta, jog 
atlyginimai, kuriuos jie gau
na, eina prieš įstatymus, nes 
jiems mokamas atlyginimas 
yra mažesnis už tą, kurį 
nustato įstatymas.

LIBIJOS VADAS LANKOSI MASKVOJE
Maskva. — Trijų dienų 

vizitui čia buvo atvykęs Libi
jos vadas pulk. Muammar 
el-Caddafi, kurį Maskvos 
aerouoste pasitiko Tarybų 
Sąjungos vadovas Leonidas 
Brežnevas. Svečio garbei su
ruoštuose pietuose Brežne
vas jį pristatė kaip vieną 
žymiausių asmenų, kovojan
čių už žmogaus teises ir 
laisves, siekiant išsilaisvini
mo iš imperialitinės prie
spaudos ir agresijos.

Brežnevas kartu su Libijos 
vadu aptarė aktualiuosius 
Artimųjų Rytų klausimus ir,

Tarybų Sąjungos vadovas Leonidas Brežnevas pasitinka 
Libijos vadą pulk. Muammar el-Quaddafi Maskvos aerouos
te.

TIRIA PABALTIJO ISTORIJĄ
Berlynas. — Riugeno salo

je esančiame Zelino mieste
lyje įvyko konferencija, ku
rioje susitiko Lietuvos ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos mokslininkai. 
Jie nagrinėjo Pabaltijo tautų 
istorijos ir kultūros nuo aš
tuoniolikto amžiaus iki mūsų 
dienų klausimus. Konferenci
ją surengė Greifsvaldo uni
versiteto istorijos fakultetas.

Konferencijoje dalyvavo 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos istorikų draugi
jos nariai ir jų kolegos iš 
Tarybų Sąjungos. Jie ap
svarstė Baltijos jūros pa
krantėje gyvenančių tautų 
perėjimo iš feodalizmo į kapi
talizmo laikotarpio proble- 

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos vadas M. Suslovas 
lankėsi Lenkijoje ir su jos vadais aptarė aktualiuosius 
reikalus. Jis čia matomas [antras iš dešinės] su Lenkijos 
komunistų partijos sekretoriumi Stanislawu Kania [antras 
iš kairės].

manoma, pasitarė dėl konfe
rencijos to regiono klausi
mais. Tą konferenciją Brež
nevas buvo pasiūlęs 26-ojo 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos suvažiavimo metu.

Abu vadai savo kalbose 
pabrėžė, kad Amerikos kalti
nimai, jog Tarybų Sąjunga ir 
Libija remiančios teroristus, 
neturi jokio pagrindo. Jie 
tvirtino, kad tai esąs tik 
pretekstas Amerikai ir jos 
sąjungininkams ruoštis di
desnei kkrinei-politinei eks
pansijai.

pat Vokietijos De- 
s Respublikos ir 
Pabaltijo respubli- 
inių ir mokslinių

s Demokratinės

SR. Juos plečiant

mas, taip 
mokratinė 
tarybinio 
kų kultūr: 
ryšių plėtimo klausimus.

Be kitų klausimų, taip pat 
buvo apsvarstyti tradiciniai 
Vokietijo 
Respublikos kontaktai su 
Lietuvos TSL.
reikšmingą indėlį įnešė drau
gystės su 
m.sudarė 
sitetas su
tetų. Konferencijoje taip pat 
aptarti plajnai, kaip vykdoma 
darbo suts.: 
tijos Demo
kos ir Tarybų Sąjungos isto
rikai sudarė 1981-1985 me
tams.

,artis, kurią 1967 
Greisvaldo univer- 
Vilniaus universi-

rtis, kurią Vokie- 
kratinės Respubli-
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dar nebuvo

Gegužės Pirmajai artinantis
Kuomet mūsų laikraštis prieš septyniasdešimt metų įsi

steigė, tarptautinė darbo žmonių šventė, Gegužės pirmoji 
jau buvo svarbus kovingo susikaupimo ir viltingo žvilgsnio 
į ateitį momentas. Jaunieji “Laisvės” steigėjai tada svajojo 
apie būsimą socialistinį pasaulį. Gegužės pirmoji, gimusi 
Amerikoje, Chicagoje, jau tada buvo plačiai švenčiama, bet 
niekur pasaulyje dar nebuvo šalies, kur darbo žmonės būtų 
prie valdžios vairo, kitaip sakant, 
socialistinių šalių.

O dabar! Taip, dabar net sunku apskaičiuoti, kiek 
pasaulyje tų socialistinių šalių yra. Mat, šalia aiškiai 
socialistinių yra daug kraštų, kurie save vadina socialisti
niais, kurie kaip ir yra pakeliui į socializmą, kur galią turi 
liaudies jėgos. Tokiais kraštais galima skaityti Angolą, 
Mozambiką, Afganistaną, Etiopiją ir eilę kitų. Socialisti
niais save vadina ir Alžyro, Kongo režimai. Vienaip ar 
kitaip, Gegužės pirmoji dabar švenčiama kaip Valstybinė 
šventė bent pusėje pasaulio kraštų. Net Amerikos konti
nente du kraštai ją oficialiai švenčią: Kuba ir Nikaragua. O 
ir kapitalistiniuose kraštuose milijonai žmonių ir dabar 
kiekvieną Gegužės pirmąją pritvindo gatves. Senoji Italijos 
sostinė, Roma (kurios savivaldyba komunistų ir socialistų 
rankose) Gegužės pirmąją paskęsta raudonų vėliavų jūroje. 
Paryžiuje tradicinė eisena link Bastilijos aikštės kasmet 
darosi labiau masiška. Panašiai Meksikos mieste, Madride, 
Lisabone, Kalkutoje, Chartume — kur bepasisuksi — 
Gegužės Pirmoji švenčiama.

O mūsų krašte? Pirmoji Gegužės čia gimė ir ji 
nepamiršta. Dalyvaukime šiais metais demonstracijoje 
istorinėje Union Square aikštėje, New Yorke, kaip 
dalyvavo prieš septyniasdešimt metų jaunieji “Laisvės” 
steigėjai ir skaitytojai.

buvo sutikta su 
parlamento narių 
Thatcher pradėjo 
ji, šalia oficialaus

Margaret Thatcher Indijoje
Britanijos premjerė Margaret Thatcher lankėsi Indijoje. 

Ten ją priėmė valdžios galva Indira Ghandi. Bet priėmimas 
buvo šaltas. Ko kito Britanijos konservatorių vadovė ir 
negalėjo tikėtis. Jos vadovybėj Britanija priima vieną 
rasistinį įstatymą po kito, suvaržo imigraciją iš Karibų ir 
kitų nebaltųjų kraštų. Ir kaip tik tuo laiku, kai Thatcher 
lankėsi Indijoje, Londone rasistinė policija žiauriai malšino 
juoduosius jaunuolius Londono Brixtono rajone.

Nestebėtina, kad ponia Thatcher 
protestais. Apie 70 kairųjų Indijos 
demonstratyviai išėjo iš salės, kuomet 
sakyti savo kalbą.' Kur tik ji lankėsi,
sutikimo, matė protesto plakatus ir iškabas, kuriuose buvo 
sakoma “Vyk namo pas savo rasistus!”

Kuomet darbiečiai stovėjo prie vairo, santykiai tarp 
Britanijos ir jos buvusios kolonijos, Indijos, buvo neblogi. 
Mat, šalia neigiamų kolonializmo pėdsakų britai Indijoje 
paliko ir tam tikrą kultūrinį palikimą.

Kadangi Indija susidaro iš įvairių tautų, kurios kalba 
skirtingomis kalbomis (indų, bengalų, maratų, tamilų ir 
t. t.) parlamente vartojama bendra kalba tebėra anglų. 
Darbiečiai stengėsi palaikyti korektiškus santykius su 
Indija, nors rasinė diskriminacija prieš Britanijoje gyve
nančius Indijos kilmės žmones ir tada buvo stipri. Bet po 
toriais ir korektiškumas numestas nuošaliu.

Legalės gynybos klausimu
Neapmokama legalinė gynyba, kokia netobula ji bebūtų, 

visvien yra svarbus ramstis neturtingų Amerikos žmonių 
gyvenime. Ta gynyba (Legal Aid) garantuoja, kad jeigu 
žmogus neišgali apmokėti privatiškam (Legal Aid) garan
tuoja, kad jeigu žmogus neišsigali apmokėti privatiškam 
advokatui, jis turi teisę turėti valdžios lėšomis apmokamą.

Tiesa, ta gynyba toli ne tobula. Valdžios apmokami 
advokatai daugumoje atvejų atlieka savo pareigas kaip 
prievolę, greitosioms nesigilindami į ginamųjų asmenų 
tikrą padėtį. Kadangi jie gina beturčius, juoduosius, 
varganus senyvus žmones, ateivius iš Karibų ir t. t., jie 
dažnai patys žiūri į savo klijentus su panieka. Aišku, jų 
gynyba negali lygintis su ta, kurią atlieka privatiškai 
samdomi advokatai.

Bet, kaip tai sakoma, šis tas geriau negu niekas. Pagal 
dabartinį įstatymą, kiekvienas amerikietis turi teisę gauti 
teisminę gynybą — apmokėjus ar neapmokėjus. Ir iki šiol 
atrodė, kad visi su tuo įstatymu apsiprato ir su juo sutinka.

Bet ne dabartinė Reagano administracija. Pasirodo, kad 
Reagano sėbrai pasiryžę legalinę gynybą panaikinti. Jie 
argumentuoja, kad neapmokama legalinė gynyba turėtų 
būti palikta filantropijai, kitaip sakant — labdarybei. Pagal 
jų planą dalykai būtų taip tvarkomi: neturtingas žmogus, 
sakysime, juodas jaunuolis, įtariamas nusikaltime. Kaip 
dabar reikalai yra jis automatiškai gauna tegalinęs 
tarnybos aptarnavimą. Bet pagal naują planą įtartasis 
asmuo arba jo šeima turėtų susisiekti su labdaringa 
tegalinę organizacija, kuri surastų jam advokatą, kuris 
teiktųsi neapmokamas “laisvu laiku” pašvęsti trumputį 
laiko beturčiui apginti....

Kaip blogai ta tvarka veiktų, lengva žinoti pažiūrėjus į 
mediciną. Tūkstančiai ir tūkstančiai Amerikos gydytojų 
kas savaitę pašvenčia kelias valandas be atlyginimo

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako
DAUGIAU DUOMENŲ 
APIE NŪDIENĘ 
PADĖTI LENKIJOJE

Balandžio 14 dieną praneši
me iš Varšuvos “Lenkijos 
Liaudies Respublikos Seime 
posėdis”, skaitome:

Darydamas jame praneši
mą apie padėtį šalyje, Minis
trų tarybos pirmininkas V. 
Jaruzelskis priminė, kad 
prieš du mėnesius vyriausy
bė konkrečiais darbais pa
tvirtino savo pasiryžimą 
spręsti neatidėliotinas val
stybės bei jos piliečių prob
lemas ir paragino užtikrinti 
90 ramių darbo dienų. Bet 
tos dienos, pasakė jis, anaip
tol nebuvo ramios.

Vyriausybės vadovas pa
brėžė, kad pastaruoju metu 
pernelyg dažnai buvo kovo
jama streikais. Dabartinėmis 
sąlygomis, pažymėjo jis, neį
manoma veikla, kurios nere
mia visuomenė. Todėl vy
riausybė prašo seimą, kad jis 
dviem mėnesiams uždraustų 
skelbti streikus. Šis aktas 
atitinka visos tautos intere
sus.

V. Jaruzelskis pareiškė, 
kad vyriausybė teikia didelę 
reikšmę masinės informaci
jos priemonių veiklai, ir pa
ragino žurnalistus protingai 
veikti skelbiant informaciją, 
kuri turi būti gerai apgalvo-

Kalbėdamas apie šalies 
ekonominę padėtį, jis pasa
kė, kad kiekviena blogo dar
bo diena silpnina Lenkijos 
ekonomiką, o užsitęsusi krizė 
traukia šalį atgal. Mums yra 
kuo aštriausiai iškilęs klausi
mas, pabrėžė jis, ką reikia 
padaryti, kad 36 milijonų 
tauta nebūtų alkana. Vyriau
sybė nuosekliai remiasi 10 
punktų programos pozicija. 
Bet, kad ši programa būtų 
reali, reikia įgyvendinti radi
kalias priemones.

Ministrų tarybos pirminin
kas taip pat pareiškė, kad 
vienas veiksnių, kurie nelei
džia Lenkijos ekonomikai 
suirti, yra kortelių sistemos 
plėtimas. Taip pat reikia su
stabdyti zloto devalvavimą. 
Vyriausybė ragina profsą
jungas šiais metais neberei- 
kalauti, kad būtų padidintas 
darbo užmokestis.

V. Jaruzelskis daug dėme
sio skyrė vyriausybės pla
nams, kaip pagerinti padėtį 
žemės ūkyje. TASS-ELTA

mas numatys aiškų marksis- 
tini-lenininį kursą ateinan
čiam laikotarpiui. Tai bus 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos naujų iniciatyvų 
ir kūrybinio darbo, tolesnio 
stiprėjimo ir klestėjimo lai
kotarpis. Uždaviniai, kuriuos 
mes užsibrėžiame, dideli ir 
puikūs, bet nelengvi. Gyve
nimas socializmo sąlygomis 
turi visiems dar labiau page
rėti. Būtina ne tik išsaugoti, 
bet ir pakelti visų socialinio 
aprūpinimo lygį. Ir turi būti 
užtikrinta tvirta taika. Mūsų 
partija kartu su visa liaudimi 
kovos už tai visomis jėgo
mis.”

JIE UŽ GINKLAVIMOSI 
VARŽYBAS IR 
BRANDUOLINĮ KARĄ

Chicagos marijonų “Drau
go” buvęs redaktorius B. 
Kviklys balandžio 21 d. savo 
vadovaujame “Detentės my
lėtojai atkando dantį” iki 
ausų išsižiojęs šaukia:

“Daugiau kaip penkerius 
metus šioje vietoje mes skel
bėme rašinius prieš detentę 
su sovietais ir ją smerkėme. 
Šaukėme, rėkėme, faktais 
pagrįsdami, kad Sovietų Są
junga yra didžiausias agreso
rius pasaulyje, kad nereikia 
su šia valstybe bendrauti, 
nereikia ja tikėti ir sudarinė
ti bet kokias sutartis, nes 
sovietai pasaulyje žinomi ne 
kaip sutarčių vykdytojai, bet 
kaip laužytojai.

Deja, “kvailais politinių 
emigrantų sapaliojimais” di
dieji netikėjo. Jei kartais ir 
mus išklausydavo, tai mums 
palankių išvadų nedarydavo. 
Užtat tikėjo apgavikais ir 
sutarčių laužytojais.”

Nūdien ne tik Amerikos 
politiniai vadai, bet ir spau
da, radijas, televizija ir kitos 
komunikacijos priemonės vis 
daugiau kalba ir rašo prieš 
detentę su sovietais. Matyt, 
kad “atsikando dantį”. Taigi 
detentė pamažu virsta “šal
tuoju karu”. . . Taigi Ameri
ka ir kitos Vakarų šalys turi 
intensyviai stiprinti savo ka
rines jėgas ir visomis išgalė
mis remti prezidento R. Rea
gano krašto gynybos progra
mą. Reikia atsiminti, kad 
sovietai yra realistai ir skai
tosi tik su stipriaisiais”.

Juk branduolinio ginklavi
mosi varžybos neišvengiamai 
veda į branduolinį pasaulinį 
karą!
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A. BIMBOS SVEIKINIMAS 
LAISVĖS" JUBILIEJAUS PROGA

Pirmučiausiai noriu nuošir
džiausiai pasveikinti Bendro
vės, kuri “Laisvę” išleidžia, 
Direktorių Tarybą už suruo
šimą šio “Laisvės” 70 metų 
gyvavimo jubiliejaus. Žinau, 
kad reikėjo įdėti daug rūpes
čio ir kruopštaus darbo. Dar 
kartą, širdingai ačiū.

Kaip žinia, šis laikotarpis 
gal buvo audringiausias lai
kotarpis visoje žmonijos isto
rijoje. Mūsų laikraščiui teko 
susidurti su labai dideliais 
sunkumais. Džiugu, kad visi 
tie sunkumai buvo nugalėti,

ir mūsų “Laisvė” ir šiandien 
tebegyvuoja-tebeišeina.
I Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
kad ir man teko garbė prie 
tų pastangų aktyviškai prisi
dėti.

“Laisvės” redakcijoje pra
dėjau dirbti 1924 metais ir 
tik dviejų metų pertrauka ir 
šiandien tebedirbu!

Šia proga karštai sveikinu 
laisvietes ir laisviečius, ne
žiūrint kokiame šio pasaulio 
kampe ar šalyje jie begyven
tų. Visas ir visus apkabinu ir 
bučiuoju! A. Bimba

Sveikina "Laisvę"

Sveikiname “Laisvės” sep
tyniasdešimtmečio proga jus 
ir jūsų bendradarbius.

Linkime ilgus metus 
skleisti lietuviška žodį.

Ona Žukauskienė
Sofija Nakaitė, Bronė 

Kaunas
* * *

Congratulations to “Lais
vė” on its 70th Anniversary! 
May this wonderful and in
formative newspaper live for 
many years to come. 
Through hard work this will 
only be possible!

Lai Gyvuoja “Laisvė”!
Helen Janulis 
Helen Šarkiūnas

* * *
Miela, brangi “Laisve”,

Tavo garbingą 70-tį sveiki
na irgi jubiliatės, kurios 
skaito “Laisvę” nuo 1961 
metų. Šią dovaną mums do
vanoja gerbiami Verutė ir 
Valys Bunkai, už ką jiems 
širdingai dėkojame.

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką “Laisvės” redakto
riams, visiems darbinin
kams, korespondentams, rė
mėjams, kurių dėka patiria
me daug džiaugsmo, kartu 
liūdime, kai retėja “Laisvės” 
leidėjų eilės.

Gyvuoki “Laisve”, dar il
gus metus, o Tavo kūrėjų 
gretos pasišventėliškai tegul 
žengia vis pirmyn 
lūžtama energija.

Su gilia pagarba 
“Laisvę” ir siunčia 
kus jai linkėjimus.
Vilnius Eidukaitytės

su supa-

sveikina 
draugiš-

RŪTELĖ ŽALIOJI
Vai lylia lylia žalia rūtelė, 
Gražiui nuaugus Salia kelelio. 
Tu žalluonėlė jaunų dienelių — 
Jaunų dienelių, saulės kelelių.

Žalia 
Gailiom raselėm naktelė lijo,

Ir aša

dienelių, saulės kelelių.

rūtelė vai lylia tylia, 

ždžių sidabras pernakt byrėjo 
rėlėm rasoj žėrėjo.

Sesulės, eisim ant aukito kalno, 
Mes pamatysim tartum ant delno, 
JKaip 
j£>L ūkui* auksa žemelėn lieja. 
’Pasižl 
Kaip vis Šviesesnės dienos įlaužta. 
Graži olė žemė prie saulės kelio 
Gyventi, džiaugtis, 

Vai lylia lylia Žalia rūtelė, — 
Gaivi 
Žalia 
Jaunų

Isipuolf laukai žalieji, 

ūrėsim nuo kalno aukito,

», dainuoti kelia.

4alp mūsų tėvų žemelė, 
rūtelė Jaunų dienelių, 
diegelių, saulės kelelių.

A. Miškinis

Tegul gyvuoja ir gyvuoja
Kad “Laisvė” buvo įsteig

ta, aš dar nebuvau gimusi, 
bet nuo jaunų dienų mano 
tėvelis —- Mikas Masys (Mi
kas Detroitietis) ir mamytė 
Teofilė man kalbėdavo apie 
“Laisvę” ir pažangų judėji
mą. Tėvelis nuo pat jaunys
tės buvo laisvamanis ir pa
žangus lietuvis. Atvažiavęs į 
Ameriką 1912 m., tuojau 
“Laisvę” užsiprenumeravo. 
Nors jis buvo fabriko darbi
ninkas, bet surasdavo laiko 
vakarais skaityti “Laisvę” ir 
į ją rašinėti. Rašydavo jis 
apie religiją, politiką, pažan
giųjų Detroito lietuvių veik
lą. Pasirašydavo M. Belais
viu, Miku ir Miku Detroitie- 
čiu. Susipažinęs su mergina 
(busimąja mano mamyte), 
vesdavo ją į susirinkimus, 
užsakė jai “Laisvę”. Būdavo 
toks žaidimas Detroito lietu
vių susibūrimuose siųsti at
virukus merginoms. Kuri 
daugiausia gaudavo atvirukų 
laimėdavo dovaną — “Lais
vės” prenumeratą.

Kai pradėjau lankyti mo
kyklą ir išmokau rašyti, pa
darydavau tėvelio rašto 
“Laisvei” nuorašą, o kai iš
mokau spausdinti mašinėle, 
spausdindavau tėvelio raštus 
iš jo rankraščio. Tai daryda
ma, ne tik galėjau išmokti 
lietuvių rašto, bet ir susipa
žinau su “Laisve”, į kurią 
dabar rašinėju kaip kores
pondentė iš Detroito miesto. 
Esu dėkinga, kad mano tėve
liai supažindino mane su pa
žangu judėjimu ir “Laisve”.

“Laisvė” buvo ir tebėra

pažar 
veidr 
kad 
moko 
trauk 
bažnyčios, rodė ir rodo darbo 
žmogui teisingą politinį ke
lią, nuolat ragina branginti 
taiką pasaulyje, kovoti už ją, 
už demokratiją ir socialinę 
pažangą. Dėkui “Laisvei”, 
kad gabesni lietuviai turėjo 
ir turi progą daugiau išsila
vinti.! Dideli “Laisvės” nuo
pelnai, kad kūrėsi pažangios 
organizacijos, chorai, plito 
vieniijigumas ir draugišku
mas tarp pažangių Amerikos 
lietuvių. Amerikos lietuviai 
nepamiršo ir savo brolių bei 
seserp Lietuvoje, teikė pa
galbą, kad būtų atsikratyta 
fašizmu. Kai atėjo šviesus 
rytojus, gimė Tarybų Lietu
va, mes visi džiaugėmės, 
skaitydami “Laisvę”, kuri 
nušvietė ir nušviečia teisybę, 
teikia mums žinias apie mūsų 
tėvų žemę — Tarybų Lietu
vą. Todėl tūkstančiai lietuvių 
savo darbais ir finansais re- 

• l mia 
senų 
mūsų 
užėm£ jaunesni — čia gimę. 
Jie kartu su vyresniais skai
to ir remia “Laisvę”.

Sve 
septyhiasdešimtuoju gimta
dieniu. Sveikinu visą jos ko
lektyvą, skaitytojus, rėmė
jus; suglauskime savo gre
tas, tegul gyvuoja ir gyvuoja 
“Laisvė”!

Stefanija Masytė 
“Gim. Kraštas”

gių lietuvių judėjimo 
odis. Dėkui “Laisvei”, 
visapusiškai mokė ir 
užsienio lietuvius, ati- 

ė daug imigrantų nuo

Laisvę”. Ir nors daug 
lietuvių pasišalino iš 
tarpo, bet jų vietas

ikinu “Laisvę” su jos

APIE GERUS, 
NAUDINGUS IR 
VAISINGUS SANTYKIUS

Iš Rytų Berlyno pranešta, 
kad įvyko Vokiečių Demo
kratinės Respublikos Komu
nistų Partijos suvažiavimas. 
Jame pranešimą padarė sek
retorius E. Honekeris. Jis 
storai pabrėžė didelę svarbą 
plėtimo bendradarbiavimo su 
Tarybų Sąjunga. Pranešimą 
baigdamas jis pasakė:

“Mūsų liaudies ūkis vis 
labiau papildo vienas kitą, 
vis efektyviau vienija savo 
potencialus, įgalina mūsų 
valstybes, palaikančias bro
liškus ryšius, tvirčiau ir 
sparčiau žengti į priekį ben
dru keliu. Tuo būdu stiprėja 
viso realaus socializmo po
tencialas, o tai ypač reikš
minga aštrėjant klasių kovai 
pasaulinėje arenoje.

Pranešėjas detaliai kalbėjo 
apie uždavinius mokslo, 
aukštųjų ir vidurinių mokyk
lų vystymo, jaunimo komu
nistinio auklėjimo srityje.

Baigdamas E. Honekeris 
pasakė: mūsų X suvažiavi-

Skiriu
S. Žukui

* * ♦
Nugalėtas Tavo gerumu. 
Todėl buvo ašara, 
Didelė ašara, 
Nesutilpus many. 
Aš žiūrėjau per ją 
Koks Tu paskutinį kartą 
Esi
Savo name 
Ir savo grabe.

Pusnys sniego.
Ir ežeras snaudžia.
Ant kalniuko—kitoki namai. 
Paukščio gerklė nepažadins, 
Žiedas akių neatmerks.

Tik gerumas
Per žmones dar eis,
Dar keliaus
Ir vis rodys į mažą kalnelį.
Bet ir jis užmirštim 

nusiplaus.
Liks akmuo dar
Čionai pastatytas—
Šaltas, viskam abejingas 
_ __ _ granitas.Pr. Kartonas

klinikose ir ligoninėse, kur gydomi neturtingi žmonės. Tie 
gydytojai lupa didžiules sumas nuo savo privatinių 
pacientų, o savo labdaringą darbą atlieka, lyg “sąžinei 
nuraminti”, savanoriškai, bet greitosioms. Panašiai būtų ir 
su tokiu “labdaringu” teisiniu gynimu.

Jeigu Reagano administracijai pasisektų vykdyti savo 
norą, dar vienas smūgis kristų virš Amerikos liaudies 
teisių. Prieš tą užsimojimą reikia kovoti.

Dear Friends! LTSRZl

EDITORIAL BOARD AND STAFF OF THE "RUSSKY 
GOLOS", WHO RECENTLY CELEBRATED THE 6Ath ANNI

VERSARY OF THE NEWSPAPER, SEND THEIR HEART

FELT CONGRATULATIONS TO THE EDITORIAL BOARD, 

STAFr AND ALL READERS CF THE LITHUNIAN NEWS
PAPER "LAISVE" UPON THF 70th ANNIVERSARY OF 

THE A°PEAr>ANCE OF ITS FIRST I S S U E .

M PROGRESSIVE NE'.'SPĄ ° E R, S REPRESENTING TWO 

PEOPLES OF THE GREAT MULTINATIONAL UNION OF 

THE SOVIET SOSIAL 1ST REPUBLICS WILL ALWAYS 

CARRY THE truth ABOUT THEIR MOTHERLAND TO 

THE WORLD, SERVE THE CAUSE OF PEACE AND 

FRIENDSHIP OF THE PEOPLE OF OUR PLANET.

Again, our sincerest congratulations

AND WISHES THAT YOU GONTINE THE NORLE 

PATRIOTIC ACTIVITY FOR MANY YEARS 

TO COME.

NUOŠiRDŽiAi SVEIKINAME...

tegyvuoJa Laisvė,
TAIKA

IR DRAUGYSTE MUSŲ

PLANETūį!

i



PENKTADIENIS, GEGUŽES ]MAY] 1,1981 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS j-------- _------- .---------

AKIRATIS

„Laisvės'* redaktorius Antanas Bimba.

„LAISVĖS“ LAIKRAŠČIO 70-MEČIUI

DARBININKŲ 
KLASĖS 
IDEALŲ KELIU

KRIZĖS GNIAUŽTUOSE FELJETONAS

1911 m. balandžio 5 d. Bostone pasirodė JAV pažangių
jų lietuvių laikraštis „Laisvė". Jis be perstojo tebeina iki 
šiol (nuo 1914 m. pradžios — Niujorke). Taigi septynias
dešimt metų! Toks laikraščio amžius iš tiesų yra unikalus 
reiškinys mūsų periodikos, ypač pažangiosios, istorijoje.

Pabrėžtina, kad tokios garbingos, retos sukakties sulau
kė marksistinės revoliucinės krypties laikraštis. Tat jo reikš
mė lietuvių spaudos, visuomeninės politinės minties, kultū
ros raidoje tuo didesnė.

Galima drąsiai sakyti, jog „Laisvė" yra mūsų amžiaus 
septynių dešimtmečių JAV lietuvių, pirmiausia jų pažangio
jo judėjimo, veiklos ir kovų istorija. Ir ne tik. šis laikraštis 
glaudžiausiais ryšiais susijęs su tų dešimtmečių Lietuvos 
gyvenimu, apskritai su mūsų epochos svarbiausiais įvykiais, 
istoriniais lūžiais ir pasikeitimais. Tat iš labai įvairiapusės 
šio leidinio problematikos, iš jo istorijos čia aptartume 
vieną kitą klausimą, kylantį žvelgiant j „Laisvės" 70 metų 
kelią.

Bene pirmasis iš tokių klausimų: kas užtikrina „Laisvės" 
tokį ilgą, gražų ir garbingą amžių? Be abejo, šitai lėmė ir 
lemia daug veiksnių. Bet šiuokart atsakydami pasiremsime 
laikraščio redaktorių mintimis.

Ilgametis ir dabartinis „Laisvės" redaktorius Antanės 

Bimba rašė: „Klerikalų, tautininkų ir kitų laikraščiai minta 
buržuazijos sendvičiais, už tai jie ištikimai tarnauja kapitalo 
interesams. Komunistiniam gi laikraščiui tenka išsilaikyti 
vien tiktai gera valia ir karšta lietuviškos darbininkijos 
Amerikoje parama".

Rojus Mizara yra pažymėjęs: „Būtų buvęs stebuklas, jei 
darbininkiškas laikraštis nebūtų turėjęs sunkių laikų. Bot 
ligi šiol kiekvienas sunklaikis, kiekviena kliūtis buvo nu
galėta. Tai buvo padaryta ne stebuklais, o pačiu laisviečių 
nuoširdžiu pasiaukojimu ir darbštumu".

O štai Leono Prūseikos nuomonė: „Ne šimtai, bet tūks
tančiai draugų Ir draugių gyvybiškai suinteresuoti savo 
spaudos palaikymu, šiai kame paslaptis,.. Mūsų skaitytojų 
dosnumas, jų aukos, jų nuoširdumas sudaro pamatinį paja
mų šaltinį".

šiuos redaktorių žodžius padiktavo jų patirtis. Juos 
patvirtina visa JAV lietuvių pažangiosios spaudos ir pir
miausia „Laisvės" bei „Vilnies" gyvavimo praktika.

Jau pirmieji „Laisvės" metai jos leidėjus ir redaktorius 
įtikino, kad pažangus darbininkų laikraštis kapitalo šalyje 
gali išsilaikyti ir gyvuoti tik su tvirta darbo žmonių para
ma. Todėl, kai 1914 m. pradžioje „Laisvė" iš Bostono per
sikėlė į Niujorką, tuoj pat buvo sukrusta steigti „Laisvės" 
leidimo kooperatinę bendrovę. Jos reikšmę ir autoritetą 
pakėlė tai, kad 1916 m. į ją įstojo Amerikon atvykęs V. 
Mlckevičius-Kapsukas. Tolydžio bendrovės socialiniai pa
grindai buvo plečiami ir stiprinami. Savo laiku, pavyzdžiui, 
dar 1950 m. „Laisvės" bendrovei priklausė apie 2000 narių, 
vadinamų dalininkais. Nors laikas sparčiai retina ir bendro
vės narių gretas, tačiau ji, kaip ir laikraštis, gyvuoja iki 
šiolei.

„Laisvės" kasdieniniame gyvenime daug kartų iškilo 
įvairių sunkumų, sudėtingumų, problemų. Tokiais atvejais ir 
visais kitais reikalais redakcija paramos ir talkos ieškojo ir 
ieško pas savo skaitytojus, rėmėjus, aktyvą. Ir jie nėra 
apvylę savo laikraščio.

Prisiminkime kad ir nuo seno iki šiol kasmet, o kartais 
ir dažniau, rengiamus „Laisvės" vajus. Per juos surenkami 
tūkstančiai, dešimtys tūkstančių dolerių „Laisvės" leidimui, 
tiek, kiek reikia, ir dažnai su kaupu. Antai 1956 m. 
buvo paskelbtas šūkis: „Suteikime „Laisvei" 15 tūks
tančių dolerių"! (vykdytai 1960 m. reikėta gauti 10 
tūkstančių dolerių. Gautai Ir taip kasmet, kartais 
net po kelis sykius. 1980 m. „Laisvė" vėl paskelbė 
vajų, per kurį norima, laikraščio žodžiais, „sukelti 20000 
dolerių fondą".

Galima įsivaizduoti, kiek energijos, darbo, visokių pa
stangų tose akcijose „Laisvės" labui įdeda šimtų šimtai 
laikraščio vajininkų iŠ įvairiausių JAV, Kanados ir kitų vietų. 
„Laisvei" jie yra gavę tūkstančius naujų skaitytojų ir vis te- 
begauna, tai atnaujindami prenumeratą (taip pat ir gimtojo 
krašto žmonėms), tai pritraukdami prie laikraščio skaitymo 
naują žmogų. Vajininkų ir aukotojų sąrašus, kaip mato 
„Laisvės" skaitytojai Lietuvoje, laikraštis kruopščiai skelbiu. 
Čia prieš akis praeina šimtų šimtai pavardžių.

Beje, nėra buvę nei seniau, nei dabar, kad kokiame pa
žangiečių susibūrime ar parengime nebūtų renkamos aukos 
„Laisvei", „Vilniai" ir kitiems pažangiesiems leidiniams. 
Tokia tradicija. Ir tai daro paprasti JAV lietuviai — darbo 
žmonės — „Laisvės" laikraščio aukso fondas. Tai apie 
juos — „Laisvės" dalininkus, vajininkus, prenumeratorius— 
tuos gražius ir teisingus čia cituotus žodžius pasakė laik
raščio redaktoriai.

M
Gyvybingumą „Laisvės" laikraščiui teikė ir teikia ne 

tik materialinė darbo žmonių parama. „Laisvės" ir kitos pa
žangiosios spaudos negalima įsivaizduoti be vietos kores
pondentų, be darbininkų, be vadinamųjų „rankpelnių" raš
tų.

„Darbininkas, — yra pabrėžęs A. Bimba, — kuris parė
jęs iš darbo ima rankon plunksną ir rašo korespondenciją 
laikraščiui, parodo savo didelį pasišventimą darbininkų 
klasei. Tai didelis ir svarbus darbas. Reikia noro, tvirtos 
valios ir didelio pasiryžimo..."

šiais žodžiais nurodytas principinis ir labai svarbus už
sienio komunistinės ir darbininkų spaudos gyvavimo pa
grindas. Tat „Laisvė" nuo pradžių ir visada rūpinosi turėti 
kuo daugiau rašančiųjų, kad galėtų geriau, plačiau ir įvai
riau nušviesti svarbius gyvenimo klausimus ir įvykius.

Laikraštis čia orientavosi j Lenino „Pravdos" patyrimą. 
Antai viename iš 1918 m. „Laisvės" straipsnių remiamasi 
„Pravdos" 1912—1913 metų pavyzdžiu, nurodant, kad 
ją tada užpildę „beveik vieni darbininkai savo raštais". Ir 
vėliau „Laisvė" ne kartą prisiminė „Pravdą". Laikraštis 
taip pat sekė ir domėjosi Tarybų Sąjungoje besiplečiančiu

darbininkų korespondentų judėjimu, j jj atsižvelgė savo 
darbe.

Kai „Laisvė" (nuo 1919.IX.16) tapo dienraščiu (iki 1958 
m.), ji išsikėlė uždavinį siekti, kad, jos žodžiais, „mūsų dien
raštį užpildytų patys skaitytojai". Redakcija įvairiais bū
dais telkė korespondentus iš paprastų darbo žmonių tar
po. Per laikraštį ji mokė savo korespondentus, supažindino 
juos su rašymo taisyklėmis, ugdė įgūdžius. Kiek „Laisvės" 
skiltyse rasime pamokų ir patarimų korespondenfamsl „Ra
šykite tik teisybę, gryną, kaip ašara", — nurodinėjo laik
raštis. „Rašykite teisingai, trumpai, aiškiai” ir 1.1, ir pan. 
Kiek atsakymų laikraštyje ir laiškais yra gavę „Laisvės ’ 
korespondentai! Jiems buvo steigiamos koresponden’ų , 
mokyklėlės ir rateliai.

Visi „Laisvės" redakcijos žmonės, neišskiriant nė vyriau
siojo redaktoriaus, daug energijos, laiko, kūrybiškumo ati
davė ir tebeatiduoda laikraščio skaitytojų ir koresponden
tų raštams redaguoti ir rengti. Juk reikia atsiminti, kad j 
„Laisvę", kaip ir kitus pažangiuosius laikraščius, rašė i: 
teberašo dažniausiai rašte nejgudę žmonės, prasimokę 
„per save", bet pasišventimo ir revoliucinės pareigos, 
taurios idėjos ir kilnaus tikslo skatinami.

Per 70 metų „Laisvėje" bendradarbiavo tūkstančiai 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų kraštų pažangiųjų lie
tuvių. Nemažos jų dalies vardai žinomi ir plačiai pažįstami; 
daugelį, rašiusių slapyvardėmis jau dengia kol kas ne
įminta paslaptis. Bet visi jie pasišventusiai prisidėjo prie 
to, kad „Laisvė" būtų populiarus ir labai skaitomas laik
raštis. Nesuklysime pasakę, kad nebuvo ir nėra nė vieno 
aktyvesnio pažangaus lietuvių judėjimo dalyvio, kuris ne
būtų rašęs „Laisvės" ar kitam darbininkų laikraščiui.

Nemaža „Laisvės" korespgndentų, pradėjusių nuo kuklių 
žinučių, per darbą ir gabumus išaugo iki žinomų, pagar
sėjusių publicistų ir veikėjų. Pakaktų čia paminėti tokius 
žmonės, kaip Vincą Andrulį ir Antaną Bimbą, Vincą Bovi- 
ną Ir Ksaverą Karosienę, Stasį Jasilionj ir levą Mizerienę, 
Domininką Solomską ir Joną Gasiūną bei dešimtis ir dešim
tis kitų.

„Laisvės" puslapiuose nuo seno, nuo pat pradžios, visa
da vietos randa ir gimtojo krašto — Lietuvos — autorių 
raštai. 1980 m. rugpjūčio 29 d. „Krisluose" A. Bimba pa
brėžė: „Mes didžiuojamės mūsų gražiais, vaisingais santy
kiais su Lietuva. Ypač laisviečiai didžiuojasi savo bendra
darbiais Lietuvoje".
•

Per savo gyvavimo dešimtmečius „Laisvė" ne kartą pa
tyrė JAV valdžios, kitų savo priešų persekiojimus, pergy
veno ne vieną sunkų momentą. „Mūšiai dėl spaudos i» 
žodžio laisvės" — taip R. Mizara yra pavadinęs „Laisvės" 
kovą prieš pasikėsinimus, persekiojimus, insinuacijas, teis
mo bylas.

„Laisvės" redakcija ir jos darbuotojai buvo užpulti <r 
represuojami siautėjant JAV Palmerio reakcijai 1920 m. 
pradžioje. Plataus atgarsio turėjo „Laisvės" kova prieš ku
nigo N. Petkaus iškeltą bylą 1924—1925 m. ir prieš jos 
redaktoriaus A. Bimbos teismą 1926 m. Šie įvykiai, kaip 
nurodė R. Mizara, „turėjo didelės reikšmės ne tik lietu
viams, bet ir visai Amerikai".

Taigi 1924 m. kunigas N. Petkus padavė „Laisvės" laik
raštį j teismą už neva jo vardo pažeminimą ir asmens 
įžeidimą. Mat vienoje laikraščio korespondencijoje 1924 
m. buvo aprašytas šio dvasininko nedoras elgesys ir neti
kę jo darbai. Už vadinamąjį „šmeižtą" kunigas N. Petkus 
pareikalavo iš „Laisvės" 100 tūkstančių dolerių atlyginimo.

Žinoma, toks reikalavimas buvo atviras reakcinių jėgų 
pasikėsinimas sužlugdyti revoliucinį laikraštį. Klerikaliniai 
sluoksniai džiūgaudami pranašavo „Laisvei" paskutines 
dienas. Bet laikraščio ginti stojo jo skaitytojai, rėmę „Lais
vę" materialiai ir morališkai. Pagaliau 1925 m. teismas 
buvo priverstas pripažinti, kad „Laisvėje" aprašyti faktai 
ir atsitikimai su N. Petkumi yra teisingi.

Kitas reakcijos smūgis spaudos, žodžio, susirinkimų 
laisvėms buvo laikraščio redaktoriaus A. Bimbos teisminis 
persekiojimas už 1926 m. Montelo mieste pasakytą kalbą 
apie padėtį tuometinėje klerikalų valdomoje Lietuvoje. A. 
Bimba buvo reakcinių lietuvių įskųstas, suimtas ir apkal
tintas kurstymu „nuversti šalies valdžią" ir „dievo įžeidi
mu". 51 A. Bimbos byla pagarsėjo po visas JAV, kaip 
amerikinės reakcijos žygis prieš demokratines laisves ir 
teises.

Pažangioji JAV visuomenė, jos protestai ir veiksmai ap
gynė A. Bimbą, jis buvo išteisintas ir byla nutraukta.

Naujus persekiojimus ir represijas „Laisvei" ir jos dar
buotojams teko pergyventi po Antrojo pasaulinio karo, 
kai Amerikoje įsisiautėjo makartizmas, prasidėjo „šaltasis 
karas ".

„Laisvės" ir „Vilnies" redaktoriai L. Prūseika, V. Andru
lis, A. Bimba, R. Mizara ir kiti buvo užpuolami, terorizuo
jami, šmeižiami, jskundinėjami. Bet tai nepalaužė lietuvių 
pažangiosios spaudos darbuotojų.

Po A. Bimbos užpuolimo 1950 m. Klivlende „Laisvėja" 
(1950 m. kovo 29 d.) jis rašė: „Kai dėl manęs asmeniškai, 
tai hitlerininkų (lietuvių tautos Išdavikų — karo pabėgėlių, 
buržuazinių nacionalistų — B. R.) pasikėsinimas ant mano 
sveikatos ir gyvybės nė kiek nepakirto mano troškimo ir 
įsitikinimo pašvęsti visą likusią sveikatą, visas likusias gy
venimo dienas kovai su darbo žmonių priešais ir darbui 
dėl tų idėjų, brangių ir prakilnių idealų, kurie man ir vi
siems Amerikos pažangiesiems lietuviams yra taip arti , 
širdies".

Su dideliais rūpesčiais ir sunkumais JAV pažangieji 
lietuviai susidūrė ir 1953-—1957 m., kai jų svarbiausios 
organizacijos — Lietuvių literatūros draugija (LLD) ir Lie
tuvių darbininkų susivienijimas (LDS) — Amerikos valdžios 
organų buvo įtrauktos į valstybei nelojalių ir priešingų 
organizacijų sąrašą. Prireikė kone ketverių metų, kol di
delėmis sutelktomis pastangomis buvo apsiginta nuo tų 
valdžios pasikėsinimų.

1963 m. pabaigoje JAV federalinė valdžia iškėlė

. . . Oficialiais duomeni
mis, daugiau kaip 8 milijonai 
amerikiečių šiandien negali 
rasti darbo.

. . . Plieno lydymo pramo
nė Vakarų Europos šalyse 
panaudoja 65 procentus savo 
pajėgumo.

. . . Japonijoje bankrutavo 
apie 8350 firmų, kurios nepa
jėgė konkuruoti su didelėmis 
monopolijomis.

Tokie yra tik kai kurie 
simptomai ekonominės kri
zės — sunkios chroniškos li
gos, kuri vėl paūmėjo kapita
listinio pasaulio šalyse. Pir
mąja jos “auka” tapo Jungti
nės Amerikos Valstijos: kri
zė prasidėjo statyboje, taip 
pat plieno liejimo ir mašinų 
gamybos pramonėje. Šios ša
kos laikomos Amerikos eko
nomikos pagrindu. Po to 
smukimas pasireiškė Angli
joje ir Kanadoje o vasarą — 
VFR ir Italijoje. Dabar apie 
jį kalbama Prancūzijoje, Ja
ponijoje, Australijoje ir kito
se didelėse ir mažose išsivys
čiusiose kapitalistinėse val
stybėse. Specialistai pabrė
žia, kad dideli ekonominiai 
sunkumai nepaprastai greitai 
persimetė iš Jungtinių Val
stijų į Vakarų Europą.

Paminėsime svarbiausias 
problemas, iš kurių galima 
susidaryti vaizdą apie ekono
minę padėtį kapitalizmo šaly
se. Pirmiausia, tai — žymus 
gamybos sumažėjimas. An
glijoje 55 procentais mažiau 
išlydoma plieno. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose per me
tus trigubai sumažėjo sunk
vežimių gamyba. Paskuti
niais duomenimis, Japonijoje 
pramonės gamyba rugpjūčio 
mėnesį sumažėjo 3,8 procen
to, palyginti su ankstesnių 
mėnesiu. Antra, tai — nesu
laikoma infliacija, t. y. pini
gų nuvertinimas, kas sukelia 
kainų didėjimą, darbo žmo
nių realaus darbo užmokes
čio mažėjimą, jų gyvenimo 
lygio smukimą.

Trečioji problema — ne
darbo augimas, “nereikalin
gų žmonių”, kurie neteko 
pagrindinio dalyko, kuris 
žmogų daro žmogumi, — 
teisės į darbą, armijos didė
jimas. Dabar išsivysčiusiose 
kapitalistinėse šalyse yra 20 
milijonų bedarbių, o po me
tų, Vakarų ekonomistų nuo
mone, jų bus trimis milijo
nais daugiau. Šiuo atžvilgiu 
kai kurios kapitalistinės val
stybės jau pasiekė rekordus. 
Oficialiais duomenimis, pir
mą kartą Anglijoje bedarbių 
armija viršijo du milijonus. 
Prancūzijoje pirmą kartą ofi
cialiai įregistruota daugiau 
kaip pusantro milijono be
darbių.

Kiek už šių skaičių slypi 
žmonių tragedijų!

Analizuodami dabartinį

gyvenamųjų 
sveikatos

ekonomikos smukimą Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
kuris paskatino krizės reiški
nius visame kapitalistiniame 
pasaulyje, specialistai pada
rė išvadą, kad svarbiausia jo 
priežastis — smarkus išlaidų 
padidinimas kariniams reika
lams. Dėl Amerikos vyriau
sybės vykdomo ekonomikos 
militarizavimo mažėja asig
navimai naujoms darbo vie
toms steigti, specialiniams 
reikalams
namų statybai, 
apsaugai, švietimui, aplinkos 
apsaugai, miestų vystymui ir 
t. t. Pačių Amerikos ekono
mistų nuomone, viena smu
kimo priežasčių yra taip pat 
nuolatinis darbo našumo di
dėjimo tempu lėtėjimas ir 
vyriausybės nesugebėjimas 
veiksmingai kovoti prieš in
fliaciją.

Būdinga tai, kad preziden
tas Carter savo laiške “Dėl 
padėties šalyje” buvo pri
verstas pripažinti, kad “JAV 
vyriausybė negali likviduoti 
skurdą arba padaryti ekono
miką klestinčią, sumažinti in
fliaciją, išgelbėti miestus, 
likviduoti neraštingumą, ap
rūpinti šalį energija”.

Taigi paskutiniai įvykiai 
pagrindinių kapitalistinio pa
saulio šalių ekonomikoje dar 
kartą demaskuoja buržuazi
nių ideologų prasimanymus, 
kad esą dabartinis kapitaliz
mas gali išsivaduoti iš krizių. 
Ne, “pagerinti” kapitalizmą 
ir sukurti jo sistemoje “vi
suotinės gerovės visuomenę” 
neįmanoma! A. Stiklakis

DAINA
Be dainos nė vienos 

negyvensime dienos.
Nakties tamsoj—

tylos versmėj 
Gimė daina širdies gelmėj. 
Gaivi, skaidriu vilčių pilna 
Veržias aukštyn ji su aušra.

Tarsi šviesos stipri srovė 
Tekės lyg kraujas iš širdies, 
Jausmus krūtinėj atgaivins 
Pavasarį daina primins.

Dainoj mūs mintys liečiąs — 
Troškimai ir jausmai.
Daina pakilti kviečia 
Į aukštumas, draugai!

Gera daina teikia jėgų 
Ji visad lieka nemari. 
Neramu virpesį minčių 
Tiktai dainoj išliet gali.

Daina—tai sielos šauksmas, 
Srovė giliu jausmu!
Daina—

gyvenimo džiaugsmas.
Pilna širdies spalvų!

Daina— tai darbo atgaiva.
Daina—gyvenimo kova, 
Tėvynės meilė ir viltis 
Šviesioji Spalio ateitis!

Albina Gudynienė

„Laisvės" redaktoriui A. Bimbai bylą dėl JAV pilietybės 
atėmimo. Tik ryžtingi ir energingi visos šalies pažangio
sios visuomenės ir jos spaudos veiksmai, aktyvi jos orga
nizacijų kampanija privertė valdžios organus 1967 m. nu
traukti A. Bimbos iŠpilietinimo bylų.

R. Mizaros žodžius taikant, tai buvo dar vienas „Laisvės" 
mūšis dėl spaudos ir žodžio laisvės. O kiek Jų — mažesnių 
— teko ir tenka „Laisvei" kasdien kariauti?)

darbštumo,

žinomas 
metų (nuo

dva-
to idealizmo faurią-

vardas — Antanas
1923 m.) jis jau dir-

Laikas ir amžius skaudžiai retina pažangiojo revoliucinio 
Amerikos lietuvių judėjimo veteranų gretas. Tokia yra gy
venimo logika. Bet nei veteranai, nei kiek jaunesnioji kar
ta nepasiduoda laiko smūgiams, nepuola j nusiminimų, o 
atvirkščiai — kiek galėdami tebedirba ir tebeveikia di
džiųjų revoliucinių idėjų labui. Tai apie juos L Prūseika 
sakė: „Metais senyn, o idealizmu aukštyn".

Iš tiesų dažnam laisviečiui, pažangiajam mūsų išeiviui, 
nežiūrint jų garbingo amžiaus, galima tik pavydėti 
sios žvalumo, stebinančio 
ja šio žodžio prasme.

Štai visiems plačiausiai 
Bimba. Kone šešiasdešimt
ba „Laisvėje" Jo gyvenimo ir veiklos keliai buvo audrin
gi ir jam visko teko patirti ir pergyventi — kalėjimų, per
sekiojimus, šmeižtus, užsimojimus prieš sveikatų ir gyvy
bę. Visko, kas paprastai kapitalo šalyje tenka pergyventi 
revoliuciniam veikėjui. Niekas nepalenkė šio ištvermingo, 
šviesaus žmogaus, kuris iki šiolei tebelaiko ,(Laisvės" laik
raščio vairų.

„(kėlęs kojų j Amerikos žemę — rašė jis, — nei dienos 
nebuvau be darbo, rūpesčių ir atsakomybės". Tai galėtų 
pasakyti dešimtys ir šimtai pažangiojo judėjimo ir „Lais
vės" veteranų.

Kaip ir A. Bimbai, taip ir jiems visiems dvasinės stipry
bės, šviesaus proto, darbingumo iki šiol teikia nepaliau
jama jų ištikimybė pasirinktiems socializmo, taikos ir pa
žangos idealams.

TRAGIŠKA DŽ. VAITO 
[J. VAITONIO] ISTORIJA
Ponas Džonas Vaitas (prieš 

daugelį metų buvęs tiesiog 
Jonas Vaitonis) buvo tiek 
priblokštas įvykio, kad nu
sprendė elgtis pagal šūkį, 
kurį dažnai matydavo pa
triotiškuose laikraščiuose: 
“Savi — pas savus” ir, tele
fonų knygoje susirado psi
choanalitiko Davido Burštei- 
no adresą.

Per Market parką jis skuo
dė tokiomis paklaikusiomis 
akimis, kad sutikti negrai iš 
karto traukėsi iš kebo, gi 
patruliuojantys polismenai 
apsimetė, kad jo nemato.

Dešrininkas ir tautinių ka
pinių direkcijos narys Juozas 
Krumpliauskas (prieš dauge
lį metų buvęs tiesiog1 Joseph 
Krampf ir atlietuvėjęs tik 
kartu su čikagiškėmis dešro
mis) pro praviras savo įstai
gos duris pažiūrėjo Vaitkui 
pavymui, palingavo apvalią, 
lyg gerai išpūsta kiaulės pūs
lė galvą ir sušuko pačiai:

— Vauočyk! Manau, tas 
Vaitas trauks labai neilgai — 
užsakyk daugiau mėsos.

Mat, jo iškabą irgi puošė 
lozungas “Savi — pas sa
vus”, o kiek smulkesnės rai
dės aiškino, kad lietuviško
mis ir kumpiu palydėtas na- 
bašnikas ir aname pasaulyje 
turėsiąs riebesnį gyvenimą, 
ir tą savo asmenine patirtimi 
garantuoja pats J. 
pliauskas.
... O tuo tarpu 

Vaitas gulėjo ant
plastmasinės kušetės (be ba
tų, be švarko, be kaklaraiš
čio, bet su kelnėmis) ir žvel
gė į kažkokį blizgantį daik
čiuką, kurį Ph. dr (taip skel
bė iškaba) D. A. Buršteinas 
sukiojo jam prieš nosį.

Pats daktaras Johnui buvo 
kur tai matytas, baisiai pa
našus į valsčiaus vaistininko 
padėjėją dar tais laikais, kai 
Johnas buvo Jonu, ir norėjo 
apie tai pasiteirauti. Tačiau 
nespėjo — daktaras nuobo
džiu balsu pradėjo bumbėti.

— Atsipalaidoti . . . Visiš
kai atsipalaidoti . . . Užmirš
ti viską: mokesčiai ... žmo
ną .. . uošvę . . . Atsipalai
doti . . .

Johnas Vaitonis tyliai inkš
tė sukanęs dirbtinius dantis 
taip, kad žiežirbos skilo. Pa
galiau Ph. dr. nusprendė, 
kad pakaks ir liepė:

— O dabar — pasakoti!
Johnas Vaitonis užmerkė 

akis ir pradėjo porinti, vis 
labiau ir labiau įsijausdamas:

— Taigi, žinote, persikeliu 
aš į dabartinę Lietuva. Tik, 
aišku, ne tikrovėje, aš tik 
sapnuoju.

— Aa, — nekantriai nu
traukė jį daktaras — supran-

žinote, aš Klum-

Krum-

Johnas 
plikos

„Geriausias sveikatai ir gyvenimui prailginti laidas yra 
rūpinimasis judėjimu, pagal išgalę dalyvavimas jame", — 
nurodo A. Bimba. Tokio gyvenimo principo laikosi ir juo 
vadovaujasi daugelis lalsviečių. čia —• jų dvasinio ir fizi
nio ilgaamžiškumo, veiklumo ir pasišventimo paslaptis.

Ji — fa paslaptis — glūdi tūkstančiuose, dešimtyse 
•tūkstančių pažangiečių. Ir tie, kurie pasitraukę j amžinatil
sį, tebelieka kartu su gyvaisiais tęsti kilnių darbų. Savo 
sunkaus ilgamečio darbo santaupas juodai dienai ir 
senatvei daugelis jų testamentais paskyrė pažangiajai 
spaudai ir organizacijoms. Jų artimieji — žmonos ir vyrai, 
vaikai ir anūkai, pagerbdami jų atminimų, tebeaukoja 
„Laisvei", „Vilniai", pažangiajam judėjimui.

Gyvybingos energijos ir veiklumo Šaltinis JAV pažan
giesiems lietuviams yra jų patriotiniai,
ryšiai su gimtuoju kraštu. Suaugę su naujosios 
— Amerikos — gyvenimu, jie visada išlaikė 
ištikimybę gimtajai ir tėvų žemei, pasukusiai 
keliu. Patriofinis-internacionalinis jų rūpestis,
didžiavimasis Tarybų Lietuvos, visos Tarybų šalies, socializ
mo stovyklos laimėjimais teikia jėgų kiekvienam pažan
giečiu), kiekvienam doram Išeiviui.

internacionaliniai 
savo Šalies 

patriotinę 
socializmo 

taurus jų

„Laisvei", (žengiančiai j aštuntąjį gyvenimo dešimfmetj, 
labai tinka tokie A. Bimbos žodžiai: „Laisvė" (...) daug 
daugiau, negu šios audringosios epochos veidrodis. Ji. taip 
pat Amerikos lietuviams markslzmo-lėninizmo mokslo nu
šviestas drųsus kelrodis. Ir tokiu kelrodžiu „Laisvė" tar
naus Amerikos lietuvių masėms -ateityje..."

Tuo esame visiškai jsltikinę. Tat garbingos sukakties 
proga džiugu palinkėti „Laisvei" tolesnės stiprybės ir jėgų 
einant didžiuoju darbininkų klasės idealų keliu, kuriam ji 
buvo, yra ir bus nepalaužlėmai Ištikima.

Bronius RAGUOTIS 
Docentas, Istorijos mokslų kandidatas

LAIKAS IR ĮVYKIAI

tu. Tipingas košmaras: bol
ševikas ji s areštuoti ir padė
ti į kalėjimą, ar ne?!

— Tai kad ne, ponas dak
tare, visai netgi priešingai. 
Atsiduriu
penuose, savo buvusio dvaro 
centre. D 
ne ta. Daiigybė mūrinių soli
džių namū. Na, žinote, dak
tare, tok 
krašte tu 
kailius nu 
(čia Ph. dr. jį labai greitai 
sustabdė, 
krypti nŲo temos). Taigi, 
palikime 
taip norit 
buvo asfa 
torių ir 
dar didži 
se galima karališkuosius po
būvius ruošti, ir vietoj tvar
tų, kuriuos, tarp mūsų kal
bant, buvau gerokai aplei
dęs — m 
Karvių tę 
už jūsų 
neblogesnės . . .

Čia daktaras paliovė sukio
jęs prieš Vaito nosį tą bliz
gantį daik 
labai saus 
paliepė geriau sugrįžti į Lie
tuvą.

— Su m; 
sutiko Job 
labiau, k<,< 
mano! Einu per dvaro kiemą, 
visi man tik lenkiasi, kai kas 
klaupiasi, 
bučiuoti. Bet aš nedurnas — 
rankos tai 
ar žiedus tumaus. Taigi, da
bar ten, kaip jie sako, kolū
kis, ir labąi turtingas. Tai aš 
to kolūkio 
neliepiau 
bus, sakaiji, ūkvedžiu — su
manus ve 
gelius iš njūrinių namų sukė
liau į kum 
ševikai ten viską taip sunio
koję, kad kumetyno nebebu
vo, teko statyti iš naujo. Bet 
argi saviems žmonėms gai
la — žinoA 
lietuviškai 
tos sielos 
arkliuko ii* plūgo, tai labai 
skaudama 
konservuoti visus traktorius 
ir mašinas. Bet taip geriaus 
žmoneliam^s — juo mažiau 
laiko turi, 
pridaro. Na, bet orkestro, 
šokių būre io narius nuo sun
kiausių darbų atleidau — 
tegul linksmins svečius. Bi
bliotekos 
žinote, mė 
misiukę priverčiau vakarais 
man į lov^ pieną nešioti ir 
visokius m."1--*-- •*
knygučių s 
daktare, įgyvenau aš taip, 
kaip mūsų 
vena.

Daktaras 
vėl liovėsi 
daikčiuką i

— Liaba| malionus sapnas. 
Ir kodėl gavote tamsta šoką? 
Riaikėjo ir 
venti!

— Ir būčiau gyvenęs, po
nas daktare, — karštai sušu
ko Vaitonis, — būčiau! Bet 
vieną gražų rytą nueinu prie 
didžiulio švaraus tvenkinio ir 
matau: plaukioja sau, uode
gomis pasilakdami, didžiu
liai gražūs vėžiai. Tiesiog 
knybždėte knybžda.

— Tai c 
sapnas, — vėl neiškentė dak
taras.

— Bet jie 
buvo ryškiai 
prantate: g 
ni.

Ponas J 
graudžiai pravirko. Daktaras 
Buršteinas nusprendė, kad 
tai beviltiškas atvejis, 
neapsiriko.
kas Krumpliauskas, paliepęs 
žmonai užsakyti daugiau mė
sės pakasyn

J oi

Lėve! Ir ta vieta, ir

ių, kokius mūsų 
rite tik jūs, tris 
j pacientų lupdami

pareikalavęs nenu-

namus, jeigu jūs 
e. Bet gatvės ten 

Jtuotos. Pilna trak- 
kitokių mašinų. Ir 
uliai rūmai, kuriuo-

lodernios fermos, 
šmenys, skaityk, 
sekretorės biustą

čiuką ir kažkodėl 
;|ai ir nedraugiškai

alonumu, — noriai 
n as Vaitas, — tuo 
d visa tai buvo

visi siekia rankos

neduodu: dar įkas

pirmininko kol kas 
pakarti, tegul pa-

nias. Aišku, žmo-

etyną. Tiesa, bol-

e, kaip tai artima 
sielai! Ir dar aš 
neįsivaizduoju be

širdimi teko už-

tuo mažiau zbitkų

vedėją — tokią, 
ynakę baltaplaukę

alonius dalykus iš 
kaityti. Ir žinote,

prezidentai negy-

D. A. Buršteinas 
sukiojęs blizgantį 
' pasakė:

toliaus taip gy-

ar malionesnis

? visi aliai vieno 
raudoni! Su- 

yvi ir jau raudo-

phnas Vaitonis

ir
Kaip ir dešrinin-

ų dešroms.
nas Lukoševičius
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TIKINČIAJAM IR ATEISTUI

Religija politikos verpetuose: 
mitai ir tikrove

Atsiminimai apie paskutinį susitikimą 

su rašytoju Mikalojum Katkum— 

"Balanos gadynės" autorium

Ko “maištauja” bažnyčia 
Lotynų Amerikoje

Lotynų Ameriką kai kas 
vadina katalikiškiausiu že
mynu: čia gyvena apie 40 
procentų visų šios tikybos 
atstovų. Katalikais save lai
ko daugiau kaip 95 procentai 
Lotynų Amerikos gyventojų.

Tačiau Lotynų Amerika ne 
tik religinga, bet ir revoliu
cinga. Įvairių tautų darbo 
žmonės čia nenuilstamai, at
kakliai kovoja prieš diktato
riškus režimus, prieš savos 
oligarchijos ir užsienio mono
polijų viešpatavimą, už na
cionalinę nepriklausomybę, 
laisvę, demokratiją, socializ
mą.

Šiose kovose, įtraukusiose 
į savo verpetus įvairiausius 
visuomenės sluoksnius, daly
vauja ne tik eiliniai tikintys, 
bet ir dvasininkai. Nemažai 
jų žūsta. Pernai vieną kovo 
sekmadienį Salvadoro sosti
nės katedroje per patį mišių 
pakylėjimą buvo nušautas 
San Salvadoro arkivyskupas 
Oskaras Arnulfas Romeras— 
aktyvus kovotojas prieš 
chuntą. Jį nužudė JAV spe
cialiųjų tarnybų inspiruoja
ma chuntos reakcija. Žemy
ne yra daug persekiojamų, 
suimtų, kankinamų, žudomų 
eilinių dvasininkų. Antai 
Brazilijoje, kuri bunda iš ilgo 
diktatūros košmaro, fašisti
nės teroristinės grupuotės — 
“Mirties eskadronas”, “Bal
toji ranka” ir kitos — vis 
dažniau savo aukomis pasi
renka religinius veikėjus.

Dalis Lotynų Amerikos 
dvasininkų ne tik aktyviai 
dalyvauja savo tautų išsiva
duojamojoje kovoje, bet ir 
agituoja už socializmą. Tarp- 
amerikinė asamblėja “Krikš
čionys, pasisakantys už so
cializmą”, vadovaujama kai
riųjų šventikų, dar 1972 me
tais paragino krikščionis re
voliucionierius jungtis į stra
tegines sąjungas su marksis
tais.

Kas gi atsitiko? Kodėl baž
nyčia, kuri perlaik buvo pati
kimas reakcijos ramstis, ima 
kelti balsą prieš turtuolius, 
diktatorius, reikalaudama 
radikalių socialinių pertvar
kymų ir teigdama, kad revo
liucinė kova yra ir krikščio
niškas reikalas?

Problema yra daugiaplanė. 
Visų pirma reikia pažymėti, 
kad revoliucinės nuotaikos 
yra apėmusios toli gražu ne 
visą Lotynų Amerikos katali
kų bažnyčią, o tik jos dalį. 
Šio regiono katalikų stovyk
loje trys pagrindinės srovės, 
kurių kiekviena turi savo 
dešiniąsias, kairiąsias ir cen
tristines grupuotes.

Pirmoji srovė — tai reak
cingoji, dešinioji, užimanti 
aršaus antikomunizmo pozi
cijas. Jos atstovų gana daug 
tarp Argentinos, Panamos ir 
Meksikos dvasiškių. Ant
roji — modernistinė arba 
reformistinė, išreiškianti II 
Vatikano susirinkimo pozici
jas bei dvasią. Ji vyrauja 
Lotynų Amerikos šalių vys
kupų taryboje (ŠĖLAM), 
taip pat Brazilijoje, Bolivijo
je, Peru, Paragvajuje ir kai 
kuriose kitose šalyse. Kairieji

IŠMINTIES KRISTALAI
Rankos dirba — siela 

džiaugiasi.
Rusų liaudies ISmlntls

Sunku tam gyventi, kas 
darbo bijosi.

Ukrainiečių liaudies išmintis

Nesigėdink klausti: kuo 

modernistai siekia palaikyti 
ryšius su pažangiomis jėgo
mis, komunistais, pritaria 
tam tikriems socialiniams 
pertvarkymams.

Trečioji srovė — radika
lioji arba “maištingoji” — pa
sisako už esmines socialines, 
antiimperialistines, antioli- 
garchines reformas. Ji turi 
didelę įtaką Argentinoje, 
Kolumbijoje, Peru, Čilėje, 
Brazilijoje. Kairysis “maiš
taujančių” sparnas stoja už 
ginkluotą kovą, propaguoja 
partizaninius veiksmus, de
klaruoja savo atsidavimą so
cializmui.

Vienoje šalyje paprastai 
galima sutikti visų trijų sro
vių atstovus, o jų jėgų santy
kis nėra pastovus.

Nikaragvoje, kurioje prieš 
pora metų susiklostė revoliu
cinė situacija, sandinis- 
tams — pagrindinei revoliu
cijos jėgai — pavyko įtraukti 
į kovą prieš kruviną diktato
riaus Somosos režimą ir ka
talikų bažnyčios atstovus. 
Panaši padėtis ir kitoje šiuo 
metu “karštoje” Centrinės 
Amerikos šalyje — Salvado
re.

Lotynų Amerikos katalikų 
bažnyčioje toliau poliarizuo
jasi reakcinės ir demokrati
nės jėgos. Jos pažangaus 
sparno pozicijos vis labiau 
skiriasi nuo Lotynų Ameri
kos bažnyčios hierarchijos* ir 
nuo Vatikano pozicijų. Gal 
būt kaip tik todėl popiežius 
Jonas Povilas II nutarė as
meniškai dalyvauti Lotynų 
Amerikos šalių vyskupų ta
rybos trečioje konferencijo
je, kuri vyko 1979 m. Pueble 
(Meksika). Jis pakvietė dva
siškų ą grįžti nuo politikos 
prie altorių. Tačiau vargu ąr 
visi dvasiškiai, o juo labiau 
tikintieji paklausys “šventojo 
tėvo” raginimo: Lotynų 
Amerika pribrendo ne tik 
dvasinėms, bet ir sociali
nėms ekonominėms permai
noms.

Praėjusio dešimtmečio 
pradžioje Fidelis Kastro vie
name susitikime su studen
tais pareiškė: Jei visi krikš
čionys, visi tikintys, jei visi 
mes sutartume dėl svarbiau
sio — dėl būtinumo išsiva
duoti iš imperializmo — tai 
būtų pagrindas, kuris visus 
mus vienytų. Šie Kubos re
voliucijos lyderio žodžiai ne 
tik nepaseno, bet tapo dar 
reikšmingesni. Lotynų Ame
rikos darbo žmonės vis la
biau supranta, kad visus juos 
vienodai slegia išnaudojimas 
ekonominis nelygiateisišku- 
mas. Ir ši jų vienybė stiprina 
kovą dėl naujo, geresnio ry
tojaus — tiek žemyno katali
kams, tiek ir visiems jo 
gyventojams.

Gintaras Jatkonis

Jungtinės Tautos. — Čia 
buvo pranešta, kad netrukus 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
lankysis Tarybų Sąjungoje.

Kabul. — Balandžio 27 d. 
Afganistano prezidentas Ba- 
brak Karmai pasakė kalbą, 
paminint tos šalies trejų me
tų nepriklausomybės sukak
tį.

daugiau sužinosi, tuo stipres
nis tapsi.

Gruzinų liaudies ISmlntls

Nuo kiekvieno gero žodžio 
pasaulyje šviesiau pasidaro.

Turkmėnų liaudies išmintis

Neteisingas žodis draugą 
priešu paverčia.

Kirgizų liaudies Išmintis

O tėviške! Koks mielas 
kraštas, kurio taip netekau 
ūmai, — to neišreikš nė 
vienas raštas, tą pasakys 
vieni jausmai. . .

Pr. Vaičaitis
M. Katkus labai mylėjo 

savo Tėvynę Lietuvą ir jos 
darbščiąją liaudį. 1905-1907 
m. jis kovojo už liaudies 
laisvę ir demokratiją. Caro 
valdžia uždarė jį į kalėjimą ir 
teisė. Buržuazinės Lietuvos 
reakcionieriai M. Katkui iš
kėlė teisme net devynias 
bylas už valdžios įžeidimą ir 
pagal kitus sufabrikuotus 
kaltinimus.

M. Katkus prisimindamas 
Lietuvos reakcijos šėlimą, 
valdininkų žiaurius veiks
mus, žeminančius žmogaus 
orumą pareikšdamas griežtą 
pasipiktinimą rašė: “Nepri
klausoma Lietuva — pir
miausia nusitvėrė savo Si
meoną (M. Katkų), taikėsi jį 
mušti, varinėjo etapais, Vai- 
liojo kalėjimuose, bandė pi
niginėmis baudomis ir taikėsi 
mane vesti pririštą prie ark
lio. Tai tau ir sulaukiau ir 
pamačiau išsvajotą Lietu
vą” .... M. Katkus kurį 
laiką mokytojavo su ma
nim — Krakių valsčiuje. 
Kartą aš jį užklausiau — 
gerbiamas kolege, kodėl gi 
Tamsta 1878 m. baigęs aukš
tuosius agronomijos mokslus 
nedirbote pagal specialybę, 
juk tada galėjote gauti gerą 
vietą, bet sugrįžote į Lietu
vos kaimą?

M. Katkus atsakė - “Tada 
man siūlė daug gerų vietų 
Rusijoje, Ukrainoje ir net 
Suomijoje valdytoju didelių 
dvarų ir kitų, bet manęs ten 
netraukė, nes aš galvojau, 
kaip — nors sugrįžti į savo 
gimtąjį kraštą” .... 1885 
m. M. Katkus sugrįžo į 
gimtuosius Ažytėnus, susiti
ko su pažangiais draugais: 
Aleksandru ir Petru Kupre- 
vičiais, Antanu Danielium, 
Antanu Lynium, Pranu 
Švėgžda ir kitais. Čia jis, 
visą darbingą gyvenimą, pat
sai arė žemę, mokino kaimy
nų vaikus, platino lietuvišką 
ir rusišką, uždraustą spaudą 
ir ugdė revoliucinį liaudies 
judėjimą.

M. Katkaus nelegalus dar
bas, būtinai vertė jį labai 
saugotis caro žandarų, o tas 
skiepijo jaunojoje kartoje ir 
suaugusiems priešiškumą 
valdžiai. Todėl buržuazija la
bai neapkentė M. Katkaus, o 
kunigai kalėdodami aplenk
davo ne tik jo sodybą, bet ir 
visą Ažytėnų kaimą, kaip 
bedievių lizdą, kuriame aš 
aplankiau rašytoją paskutinį 
kartą 1939 metų vasarą.

Su M. Katkum ilgai dalijo
mės mintimis apie pergyven
tas nelaimes ir vargus. Ra
šytojas smerkė buržuazinės 
intelegentijos atitrūkimą nuo 
pažangių, demokratinių idea
lų. Vakaruose tada grėsmin
gai telkėsi debesys, krauju 
pasruvę nešdami audrą, var
gus ir kančias. Lietuvos at
mosfera buvo labai įkaitusi, 
kaip karštą vasarą prieš aud
rą. Šalyje siautėjo fašistinė 
reakcija, artėjo karo pavo
jus, o smetoninė vyriausybė 
vis labiau linko į hitlerinę

Mokykis sau, o žinias da
lyk kitiems.

Uzbekų liaudies ISmlntls

Fuoškis ne rūbu, o protu.
Tadžikų liaudies ISmlntls

Ko vaikystėje išmoksi, tuo 
senatvėje stiprus būsi.

Armėnų liaudies Umlntls

Nors rankos juodos, bet 
darbas baltas.

Baltarusių liaudies ISmlntls

M. Katkaus kapas Ažytėnų 
laisvamanių kapinėse.

Vokietiją. M. Katkus matė, 
kur krypsta įvykiai ir todėl 
buvo labai susirūpinęs ir nu
siminęs. Jis labai piktinosi 
dėl nuteisimų komunistų ir 
Suvalkijos streikininkų, sa
kė, kad sužvėrėję fašistai 
kerta liaudies ąžuolus, o su
puvusius stuobrius sodina į 
valdžią”. . . (Jo sūnus, agro
nomas Pranas Katkus buvo 
nuteistas mirties bausme, 
kaip Suvalkijos streikinin
kas).

Iš Dotnuvos, traukiniu, 
kartu važiavome į Kauną, 
kalbėjomės įvairiais svar
biais klausimais. M. Katkus 
buvo dar žvalus ir fiziniai 
stiprus.

Atrodė, kad 87 metų rašy
tojas — liaudies švietėjas 
dar ilgai gyvens ir sukurs —
naujų kūrinių. Tačiau klas
tinga hitlerininkų okupacija, 
buržuazinių nacionalistų kru
vinas siautėjimas ir it Domo- 
klo Kardo kabėjimas ties jo 
laisve, labai smarkiai sukrė
tė jo sveikatą ir priartino 
mirtį. Jis troško baigti su
laukti Didžiojo Tėvynės karo 
pergalingą pabaigą. Nebepa
jėgdamas patsai slaptai klau
syti Maskvos radijo, kasdie
ną prašydavo sūnų Joną pa
pasakoti apie Tarybinės Ar
mijos laimėjimus. Ligonio 
sveikatai silpnėjant, moterys 
pakvietė kunigą, bet M. Kat
kus, jų pamatęs griežtai pa
sakė — “Išeik!” . .” ir nusi
suko į sienos pusę.

Rašytojo M. Katkaus gy
vybė užgeso 1944 m. birželio 
mėn. 26 d., bet prieš mirtį 
jis gerai žinojo, kad demo
kratijos ir socializmo reika
las, už kurį jis kovojo, tikrai 
laimės. Lietuvos Komunistų 
partija ir Tarybinė vyriausy
bė aukštai įvertino M. Kat
kaus literatūrinį palikimą, 
materialistinį liaudies švieti
mo darba, revoliucinę veik
lą — ir 1974 m. balandžio 
mėn. 5 d. įamžino “Balanos 
gadynės” autoriaus atmini
mą — suteikė Mikalojaus 
Katkaus vardą — Krakių 
vidurinei mokyklai, dėl ku
rios įsteigimo jau seniau jis 
daug rūpinosi.

Lietuvos darbo žmonės, o 
ypač Krakiečiai ir Kėdainie
čiai didžiai dėkingi Mikalojui 
Katkui už jo puikų literatūri
ni palikimą “Balanos gady
nę”, už materialistinį liau
dies švietimą ir kovą už 
demokratiją bei socializmą.

A. Palomietis

Žemės puošmena — ari
mas.

Kazachų liaudies Išmintis

Jeigu bijai — nekalbėk, 
jeigu pasakei — nebijok.

Arabų liaudies Išmintis

Už ką kitą žmogų smerki, 
to ir pats nedaryk.

Persų liaudies Išmintis

Vilniaus “Tiesa”

MUŽIKŲ GENEROLAS
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Vasario 4 d. sukako 235-ri 
metai nuo “mužikų generolo” 
Tado Andriejaus Boneventū- 
ro Kosciuškos gimimo. .Jis 
buvo kilęs iš vidutiniškų 
šlėktų, gyvenusių Mažuo
siuose Sochnovičiuose (dabar 
Baltarusijos TSR, Bresto sri
tis, Kobrino rajonas). Jo 
tėvas pulkininkas Liudas 
Kosciuška tarnavo feodalinės 
Lietuvos kariuomenėje Bras
ta ginklininku.

Busimasis generolas nuo 
1765 iki 1769 metų mokėsi 
Varšuvos kadetų korpuso 
mokykloje. Kaip gabų auklė
tinį vyriausybė pasiuntė jį su 
stipendija tobulintis į Pary
žiaus karo akademiją. Įsigi
jęs karo inžinieriaus vardą, 
1775 metais išvyko į Ameri
ką dalyvauti kovoje dėl JAV 
nepriklausomybės. Vadova
vo savanoriams. Tų metų 
spalio mėnesį buvo pakeltas į 
pulkininkus. 1777 metais ge
rai pasižymėjo mūšiuose ties 
Saratoga, už tai sukilėlių 
vyriausias vadas George Wa
shington jam suteikė briga
dos generolo laipsnį ir pasky
rė didesnę algą, vėliau ap
dovanojo Cincinnati Society 
ordinu.

Sėkmingai pasibaigus 
Šiaurės Amerikos pirmajai 
buržuazinei revoliucijai, 
T. A. B. Kosciuška 1783 m. 
grįžo į tėvynę ir apsigyveno 
savo Sochnovičiuose. Netru
kus Žečpospolitos karalius 
Stanislovas Augustas Ponia
tovskis jį raštu iškvietė pas 
save ir paskyrė kariuomenės 
generolu majoru. Naujas va
das greit nusivylė vietniais 
žmonėmis. Tai rodo jo laiš- 

' kas 1784 metais rašytas Lie- 
' tuvos kariuomenės generolui 
K. Nesiolovskiui. Matyt, 
kažkas tuo laiku T. A. B.

I Kosciušką buvo smarkiai 
įžeidęs ar įskaudinęs, nes 
laiškas lenkų atžvilgiu pagie
žingas ir užgaulus, tačiau 
sako ir tai kuo autorius save 
laikė. Atsiprašęs gerbiamų 
skaitytojų už T. A. B. Kos
ciuškos netaktą, drįstu paci
tuoti jo kūrinį:

“Mano mielas pone Gera
dary! Meldžiu atsižvelgti į 
mano, mano žmonos ir vaikų 
gyvenimą ir išvaduoti mane 
iš nemalonios, brangiai kai
nuojančios ir nieko neduo
dančios vietos. Dievas mato, 
kad aš neturiu kam žodį 
tarti, nes su jaučiais aš ne
kalbu. Kokie jie gaskonai! 
(Savo laiku Prancūzijos Gas- 
konės provincijos gyventojai 
buvo įpratę be saiko girtis. 
Pagal tos provincijos pavadi
nimą žmonės pagyrūnus ir 
melagius pradėjo vadinti 
gaskoniais).

Bet aš jau bausiuos apraši
nėti tos žemės gyventojus. 
Pasakysiu tiktai, kad toji 
žemė graži ir turėtų būti 
paskirta mandagiems, šei
myniškiems lietuviams, o ne 
lenkams, nes jie tinginiai ir 
žiopliai.

Prašau mane grąžinti Lie
tuvon. Nejaugi mane išsiža
date ir manote, kad aš nepa
jėgsiu jums tarnauti! Aš esu 
lietuvis, viengentis * jūsų ir 
privalau jus ir save ginti! 
Jeigu nesuminkštės jūsų šir
dis ir neįnešite į seimą pasiū
lymo, kad perkeltų mane į 
Lietuvą, tai aš pats sau ką 
blogą padarysiu.

Man pikta, kad būdamas 
lietuviu, tarnauju lenkams. 
Jūs neturite trijų generolų ir 
mano pagalba jums labai rei
kalinga. Tai turite suprasti ir 
pagalvoti apie save. Krei
piuosi į jus kaip bičiulį ir 
tikiu, kad man padėsite.

J. M. P. Geradary, prašau 
mane išvaduoti iš nepaken- 
čiamęs tarnybos. Tamstai 
.noriu būti tikru tarnu ir 
pagalbininku.

Žemai lenkiu galvą jūsų 
malonybei ir tikiuosi, kad 
mano prašymą neatmesite. 
Jūsų tikras tarnas generolas 
naujoras T. Kosciuška”.

Šį laišką pirmas paskelbė 
lenkų laikraštis “Kronika Ro- 
dzinna”. Iš jo 1883 m. 17-mo 
numeryje perspausdino 
“Prawda”.

Matyt, generolas K. Nesio- 
lovskis nepadėjo T. A. B. 
Kosciuškai persikelti į Lietu
vą, nes jis ir toliau tarnavo 
Lenkijos kariuomenėj ir nie
ko blogo sau nepadarė. 1789 
buvo pakeltas Lenkijos ka
riuomenės brigados vadu. 
1792 ypač pasižymėjo kovoje 
su Rusijos kariuomene, rė
musią Targovicos konfedera
ciją, kuri kovojo prieš Gegu
žės trečiosios konstitucijos 
numatytas reformas, siekusi 
išlaikyti senąsias bajorijos 
privilegijas.

Įstojus S. A. Poniatovskiui 
į Targovicos konfederaciją, 
T. A. B. Kosciuška išėjo į 
dimisiją ir tuo pakėlė savo 
autoritetą. O kai konfederan- 
tai užgrobė valdžią, emigra
vo į Saksoniją. Gyveno Dres- 
dene ir Leipcige (dabar Vo
kietijos Demokratinė Respu
blika). Nuvykęs į Paryžių, 
prašė Prancūzijos revoliucio
nierių pagalbos numatomam 
rengti sukilimui prieš valsty
bes, du kartus pasidalijusias 
Žepočpospolitą. Paryžiečiai 
jam suteikė Prancūzijos gar
bės piliečio vardą.

1794 m. kovo 24 d. Lenki
jos sukilėliai jį paskelbė suki
limo vadu diktatoriumi. Iš 
pradžių vadovavo sukilėlių 
pajėgoms pietų Lenkijoje. 
Balandžio 4 d. laimėjo svar
bų mūšį su caro armija ties 
Raclavicais (Krokuvos vaiva
dija). Nuo liepos pradžios 
sukilėliai gynė Varšuvą.

Laikinoji Lietuvos vyriau
sybė 1794 m. Vilniuje leido 
lenkų kalba dvisavaitinį laik
raštį “Gazeta Narodowa Wi- 
lenska”, kuris skelbė žinias 
apie sukilimą, atsišaukimus, 
informavo apie sukilimo vy
riausybės atstovų veiklą, 
kuo kas rėmė sukilėlius, pa
lankiai rašė apie Prancūzijos 
jaokobinų (didžiosios revoliu
cijos kairiosios partijos na
rių) diktatūrą. Spausdino ir 
T. A. B. Kosciuškos deklara
cijas.

Į Lietuvos kunigaikštystės 
piliečius ir Tvarkymo komisi
ją jis kreipėsi šiais žodžiais:

“Lietuva! Mano žemiečiai 
ir tautiečiai! Jūsų žemėje 
gimiau, tarp Jūsų prasidėjo 
mano gyvenimas, todėl su 
užsidegimu pasiryžiau tar
nauti savo Tėvynei. Visa 
Lenkija į Jus žiūri ir laukia 
Jūsų pilietinės energijos”.

Toliau tęsia: “Lietuva! 
Garsi kovomis ir pilietybe, 
ilgai kentėjai dėl savo sūnų 
išdavysčių. Dėl to, kad man 
pasitikėjai pasižadu ginti Ta
ve su dėkingumu”.

Norėdamas į sukilimą 
įtraukti valstiečius, 1794 m. 
gegužės 7 d. T. A. B. 
Kosciuška Polanieco stovyk
loje paskelbė universalą, pa
žadėjo suteikti asmens laisvę 
baudžiauninkams, sumažinti 
kai kurias feodalines prievo
les, o dvarininkams uždrau
dė savavališkai išvaryti val
stiečius iš ūkių.

Žmonės jam tikėjo. Su 
menkai ginkluotais valstie
čiais dalgininkais jis laimėjo 
ne vieną mūšį. Bet vieną 
kartą ištiko nešė1 ae. 1794 
m. spalio 10 d. ties Macejovi- 
cais (Varšuvos vaivadija) 
T. A. B. Kosciuškos vado
vaujamas sukilėlių pajėgas 
Rusijos caro kariuomenė su
mušė, jį sunkiai sužeistą paė
mė į nelaisvę. Jis buvo užda
rytas Petropavlovsko tvirto
vėje.

Pagaliau 1796 m. gruodžio 
19 d. Rūsijos caras Povilas I 
savo atkaklų priešininką iš
leido i$ tvirtovės ir siūlė 
60,000 rublių kompensaciją. 
T. A. B. Kosciuška neėmė tų 
pinigų. Išvyko į Stockholmą. 
Švedijos karalius Gustavas 
IV jį apdovanojo kalaviju. 
Paskui per Londoną išvyko į 
New Yorką pas ginklo drau
gus. Vyriausias sukilėlių pa
jėgų vadas George Washing- 
tanas tuo laiku jau buvo 
pirmasis Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas. Savo 
buvusį bendradarbį brigados 
generolą jis iškilmingai priė
mė, įsakė išmokėti JAV ne
priklausomybės karo uždirb
tus pinigus. Gavęs 12,500 
raudonųjų auksinų, svečias 
apsistojo Floridoje.

1978 m. liepos mėnesį vėl 
grįžo į Europą. Prancūzai ir 
lenkų emigrantai jį svetingai 
priėmė. Viešėdamas Pary
žiuje, T. A. B. Kosciuška 
susipažino su Prancūzijos im
peratoriumi Napoleonu Bo- 
nepartu L Jis svečiui pado
vanojo Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio ir Lenkijos kara
liaus Jono Sabriskio kalaviją, 
žadėjo atimti iš Prūsijos Lie
tuvos ir Lenkijos žemes ir 
jas atiduoti tų šalių žmo
nėms, kalbino bendradar
biauti. T. A. B. Kosciuška tą 

'pasiūlymą atmetė, nes neti
kėjo Napoleono pažadais.

Apsistojo netoli Paryžiaus. 
Atidžiai sekė grobuonišką 
Napoleono žygį į Rusiją. Ag
resoriui karą pralaimėjus, 
1814 m. balandžio 9 d. para
šė laišką Rusijos carui Alek
sandrui I ir prašė pagal 
anglų pavyzdį Lietuvoje ir 
Lenkijoje įvesti konstituciją, 
suteikti laisvę baudžiaunin
kams. Tam prašymui turėjo 
pagrindą, nes Aleksandras I, 
numatydamas karą su Napo
leonu, Lietuvos bajorams bu
vo žadėjęs atkurti Lietuvos 
didžiąją kunigaikštystę. Po 
24 dienų Rusijos imperato
rius atsiuntė gana malonų 
atsakymą, kvietė generolą jį 
aplankyti, teikė gražių vilčių 
ateičiai.

1815 m. Vienoje vykusia
me kongrese T. A. B. Kos
ciuška susitiko su Rusijos 
imperatoriumi Aleksandru I 
ir draugiškai pasikalbėjo. Po 
ta jis išvyko į Šveicariją. 
Zoloturno 
gynėjai ir

apsistojo ir baigė 
Mirė 

spalio 15 d. Jo

gyventojai, pilies 
kareiviai labai ma

loniai pasitiko ir tuo pareiškė 
pagarbą.

Tame n(iieste T. A. B. 
Kosciuška
savo karipę veiklą.
1817 m.
palaikai atgabenti į Krokuvą 
ir palaidoti greta žymių žmo
nių Vavelyje. Kaip dydvyriui 
jam supiltas aukščiausias to
je vaivadijoje piliakalnis. 
Nuo to piliakalnio einanti 
gatvė pavadinta Kosciuškos 
vardu. Yra Kosciuškos gatvė 
ir Vilniuje bei kituose mies
tuose. Nemažai jo paminklų 
pastatyta ne tik Lenkijoje, 
bet ir Amerikoje. Jie puošia 
Washington©, Chicagos, Cle- 
velando, Milwaukee miestų 
gatves. Vienas Mississippi 
valstijos miestas pavadintas 
Kosciuška. Jo vardas duotas 
pačiam aukščiausiam Austra
lijos kalnui.
dinta 1943 ni. Tarybų Sąjun
goje įkurta 
pirmoji pėstininkų divizija, 
kuri drauge 
kariais didv
Lenkijos nepakenčiamą oku
pantą.

T. A. B. Kosciuška pateko 
į istoriją ne tik kaip didvyris 
bei karys, bet ir kaip gerada
rys, našlaičii 
globėjas, va 
jas.

Jo vardu pava-

lenkų armijos

su tarybiniais 
yriškai vijo iš 

l ir pavargėlių 
stiečių užtarė-

Tripoli. - Čia suteiktame 
spaudos pasikalbėjime Pales
tinos Laisvės Organizacijos 
vadas Yasser 
kad Amerika 
prieš progres

Arafat pasakė, 
ir Izraelis eina 

yvius arabus.
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KANADOS ŽINIOS

Toronto,
SĖKMINGAS BALIUS

Balandžio 11 įvyko Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubo balius. Tai buvo taip 
vadinamas pavasarinis pa
rengimas. Su darbininkais 
buvo arti 100 žmonių. Tau
tiečiai ir tautietės gražiai 
pabendravo, pasivaišino. Bu
vo ir svečių iš toliau. Tai G. 
ir A. Paliliūnai iš Hamiltono, 
Gendrėnai iš Tilsonburgo, 
taipgi draugų Lukų giminės 
iš Burlington© (pavardę pa
miršau).

Skanią vakarienę paruošė 
A. Ylienė, E. Laurusevičie- 
nė, A. Guobienė, H. Kelly, 
A. Morkienė.

♦ ♦ ♦

LIŪDNA ŽINIA
Draugė H. Jarienė gavo 

žinią iš Lietuvos, kad ten 
mirė jos brolis Pranas Bud- 
reckis, gyvenęs Radvilišky
je.

Balandžio 3 Oakridge Villa 
prieglaudoj mirė 87 metų 
amžiaus Ona Urbanienė. Lai
dotuvėmis rūpinosi Jurgis ir 
Amilija Palmer iš Hamiltono.

Pirmojo Palangos legalaus 
spektaklio herojai

VANDELINAS JUNEVIČIUS

(Pabaiga iš 16 nr.)
Žiūrovai kelia ovacijas

Jau iš pat ryto, tarsi į ne
paprastą šventę traukė Pa- 
langon dideli būriai žmonių. Į 
gintaro pajūrį suvažiavo 
šviesuoliai iš visoš Lietuvos. 
Ir Baltija, piktai smarkavusi, 
aprimo . . . Tyliai ošdama, 
šlamėdama klausėsi tai šen, 
tai ten niūniuojamų lietuviš
kų dainų . . . >

Į salę netilpo žmonės, bilie
tų pritrūko ... 18 valanda 
atveriama scena. Žiūrovai, 
pamatę pirmuosius mūsų 
gimtinės legalaus spektaklio 
aktorius, pradėjo ploti, šauk
ti valio. Vėliau kėlė ovacijas 
po kiekvieno veiksmo. Dar 
labiau sugriaudėjo salė pasi
baigus vaidinimui. Į sceną 
pradėjo kristi gėlės . . .

— Valio! Bravo! Puiku! — 
šaukė svečiai kaip vienas 
žmogus.

Tas rodo, kad “Amerika 
pirtyje” žiūrovams patiko, 
padarė gerą įspūdį.

Ką tuo metu jautė, pergy
veno G/ Petkevičaitė, ma
nau, kad norėtų sužinoti da
bartinės kartos žmonės, to
dėl nusprendžiau pacituoti 
kai kurias jos mintis.

“. . . Tokios žmonių minios 
akivaizdoje ir mes pajutome, 
koks didelis darbas mūsų 
apsiimta dirbti . . . Lydimi 
jausmų, kad čia po mūsų 
kojomis ne paprasta scena 
vaidinimui ir kad mūsų vaidi
los ne paprasti scenos artis
tai, tik tikri kovotojai, nu
sprendę iš kovos lauko nepa
sitraukti.

. . . Sunku į kiekvieną sie
lą įlįsti, sunku nujausti, ką 
kiekvienas iš mūsų tą kilnią 
valandą pergyveno. Žinau 
tik, kad, stovėdama už kuli
sų ūjau ašaras, slėpdamasi 
nuo kitų”.

Spektaklis davė daugiau 
kaip šimtą rublių pelno. Tie 
pinigai tuojau pasiųsti jau 
sunkiai sergančiam rašytojui 
dr. Vincui Kudirkai. Tačiau 
policijai aiškinta, kad pelnas 
atiduotas kitam reikalui, nes 
V. Kudirkos pavardės tuo 
laiku negalima buvo minėti.

Palangos policmeisteris Ni- 
kitinskis griežė dantimis, 
kad šį kartą lyg ir buvęs 
priverstas nusileisti Vainei- 
kio šutvei, planavo kaip jam'

Ontario
Palaidota Lietuvių kapinėse 
Mississagoj, kur buvo palai
dotas ir jos vyras, miręs 63 
metais.

* * * 
PLANUOJA IŠVYKTI

Balandžio 5 įvyko Sūnų ir 
Dukterų Klubo ir Moterų 
Klubo susirinkimai, kuriuose 
tarp kitko buvo diskutuoja
mas išvažiavimas į 1,000 sa
lų. Norima, kad abu klubai 
bendromomis jėgomis pasi
samdytų autobusą.

♦ * *

PIKNIKAI
Kaip jau buvo pranešta, 

KLLD Toronto kuopa yra 
nutarusi birželio 28 surengti 
pikniką pas J. B. Morkūnus 
prie Simcoe ežero. Sūnų ir 
Dukterų Klubas ir Moterų 
Klubas taipgi planuoja ruošti 
išvykas. Sekite spaudą, apie 
tai bus pranešta.

* * *

IŠVYKO ANGLIJON
J. Morkis, Sūnų ir Dukte

rų Klubo sekretorius, su 
žmona Aida išvyko į Angliją 
dviem savaitėm atostogų.

Rep.

atkeršyti, o aktoriai mėgėjai 
tarėsi, ką toliau veikti. Nu
sprendė pasirodyti Šiauliuo
se, bet . . . trupės norai 
nesutapo su valdžios norais. 
Tada kreipėsi į sukalbames- 
nę administraciją* Gavę iš 
Kuršo ’ gubernatoriaus leidi
mą, nuvyko į Liepoją ir 1900 
m. sausio 16 d. “Ameriką 
pirtyje” parodė antrą kartą. 
Trupėje pasikeitė tik vienas 
asmuo. Vietoje moksleivio 
Jono Gabalio piršlį vaidino 
abiturientas Jonas Biliūnas.

Nikitinskis tiesiog pasiuto, 
sužinojęs, kad jo įtariami 
balaganininkai gastroliavo 
Liepojoje. Siuntė praneši
mus gubernatoriui ir Liepo
jos žandarmerijai, tvirtinda
mas, kad tą spektaklį statė 
slaptos draugijos nariai, kad 
jie turi savo skyrius kituose 
miestuose ir varo propagan
da nuo Palangos ligi Liepojos 
ir Mintaujos. Netrukus pra
sidėjo žiaurios represijos. 
Ypač daug pikta žmonėms 
padarė tuo laiku Liepojoje 
siautęs žandarų viršininkas 
Andrejus Vonsiackis.

Per maža juos 
drąsuoliais vadinti

Visada iniciatoriai daugiau
sia nukenčia. Tai patyrė ir 
gydytojas Liudas Vaineikis 
(1869-1938). Nors caro tarnai 
nieko inkriminuojančio pas jį 
nerado, bet ilgiau išlaikė 
įvairiuose kalėjimuose, negu 
kitus pirmojo legalaus lietu
vių spektaklio narius, paga
liau ištrėmė į tolimą Jakuti
ją. Ten gyvendamas, ryžtin
gai kovojo su raupų epidemi
ja. Grįžęs į Lietuva, toliau 
tęsė revoliucinį darbą. Pa
stebėjęs, kad visą laiką seka
mas, tais pačiais metais per
sikėlė į Tilžę, kur aktyviai 
dalyvavo LSDP veikloje, su 
gydytoju Andriumi Jonu Do
maševičiumi redagavo “Dar
bininkų balsą” ir kitus social
demokratų laikraščius, siun
tė į Lietuvą revoliucionie
riams literatūrą ir ginklus. 
Vėliau nuo revoliucinės veik
los nutolo. Propagavo ateiz
mą, dirbo kultūrinį darbą. 
Už ateistinę veiklą buvo nuo
lat klerikalų persekiojamas. 
1928 m. už fašistinės diktatū
ros kritiką ištremtas į Alsė
džius. Po to iki mirties buvo

. policijos sekamas.
L. Vaineikio sumanymo 

pirmoji vykdytoja, viena 
svarbiausių Palangos spekta
klio organizatorių ir jo reži
sierė bei materialinė rėmėja 
buvo rašytoja, kultūros ir 
visuomenės veikėja, aktyvi 
nacionalinio sąjūdžio dalyvė 
Gabrielė Petkevičaitė (1861- 
1943). Ir ją žandarai krątė ir 
tardė, primygtinai reikalavo 
parodyti L. Vaineikio laiš
kus, pasakyti iš kur sužinojo 
apie Palangos spektaklį, kokį 
vaidmenį jame vaidino, kas 
rašo į lietuviškus laikraščius, 
kas juos iš Prūsijos gabena, 
platina, skaito, ar teko juos 
matyti ir skaityti? Tik dėl 
geros diplomatijos ir atsitik
tinumo G. Petkevičaitei pa
vyko išvengti kalėjimo. Žino
ma, jei kratytojai būtų radę 
ką nors draudžiamo, nepa
dėtų ir diplomatija.

Iš visų palangiečių vaidin
tojų geriausiai nusimanė apie 
vaidybą Stanislava Jakševi- 
čiūtė, vėliau Venclauskienė 
(1847-1958). Teatrinę veiklą 
ji pradėjo rusų teatro trupė
je Šiauliuose. Į Palangos 
spektaklį kviesta kaip prity
rusi artiste, režisierė. Vaidi
no Agotą ir drauge su G. 
Petkevičaite režisavo. To už
teko, kad būtų kratyta ir 
tardyta. Vėliau S. Jakševi- 
čiūtė organizavo slaptus lie
tuvių vakarus vidurio Lietu
voje. 1904 m. spalio 31 d. 
surengė Šiauliuose pirmąjį 
viešą lietuvių spektaklį 
“Amerika pirtyje”.

Nors Jadvyga Juškytė 
(1869-1948) važiavo į Palangą 
su sąlyga, kad nespirs jos 
vaidinti, apsiėmė tik šeimi
ninkauti, bet, neatvykus nu
matytai merginai, “Ameri
kos pirtyje” teko pabūti Be- 
kampiene. Tykojo žandarai 
ir šią veikėją, tačiau susi
klostė taip, kad jos vietoje 
kratė ir tardė viena pavarde 
kaimynę. Susipažinusi su G. 
Petkevičaite, J. Žymantie
ne ir P. Višinskiu, J. Jušky- 
te ėmė bendradarbiauti 
“Varpe”, “Ūkininke” ir ki
tuose laikraščiuose. Pernara
voje slaptai mokė vaikus ir 
suaugusius. Vėliau mokyto
javo Ginkūnų ir Pernaravos 
pradinėse mokyklose, parašė 
tris knygas.

Laimingai pavyko išvengti 
kalėjimo ir kultūros veikėjui 
bei literatūros kritikui Povi
lui Višinskiu! (1875-1906). Už 
tai, kad dalyvavo lietuvių 
spektaklyje (vaidino siuvėją 
Vinca), ir už bet kokį rastą 
pas jį lietuvių kalba parašytą 
raštelį Liepojos žandarmeri
jos buvo išakyta suimti ir 
nugabenti į Panevėžio kalėji
mą. Tačiau, bekratydarni šį 
įtartiną žmogų, žandarai pas 
jį rado neseniai gauta iš 
Peterburgo universiteto pa
gyrimo lapą už jo konkursinį 
darbą “Antropologinė žemai
čių charakteristika’, kuria
me pateikė etnografijos ir 
tautosakos duomenų apie Že
maitijos fauną ir florą. Pro
kuroras su savo bendrais 
nustebo, kad įsakyta vargin
ti tokio aukšto mokslo vyrą 
ir paliko jį ramybėje. Be 
abejo, jie dar nežinojo, kad 
nuo 1894 m. P. Višinskis 
bendradarbiauja “Varpe”, 
“Ūkininke”, atkakliai kovoja, 
kad būtų leista spausdinti lo
tyniškomis rašmenimis spau
da.

Vaidinęs Antaną Maskvos 
universiteto studentas 
Augustinas Janulaitis (1878- 
1950) taip pat paliko ryškius 
pėdsakus kultūros dirvoje. 
Po L. Vaineikio suėmimo 
ėmė vadovauti vaidintojų 
trupei, bet netrukus buvo 
areštuotas. Plačiai tada žmo
nės kalbėjo, kad iš kalėjimo 
paleistiems draugams, gir
dint visiems sargams, pro 
langą jis sušuko:

— Neapsileiskite! Darbuo- 
kitės už save ir už mus, čia 
užrakintus!

1920 m. caro vidaus reika
lų ministras nutarė šį nusi
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kaltėlį ištremti trejiems me
tams į Rytų Sibirą, bet jis 
pasiskubino išsprukti į Rytų 
Prūsiją, kur 1902-1905 m. 
redagavo “Darbininkų bal
są”. Pirmą kartą į lietuvių 
kalbą išvertė ir 1904 m. Bitė
nuose išleido K. Markso ir F. 
Engelso “Komunistų partijos 
manifestą. Išvertė ir 1912 m. 
išleido sutrumpintą F. En
gelso knygą “Socializmo išsi
vystymas iš utopijos į moks
lą”. Daug pasidarbavo vėliau 
ilgą laiką Lietuvos auktosio- 
se mokyklose, dėstydamas 
teisę. 1941 m. buvo išrinktas 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos akademiku.

Nekreipdamas dėmesio į 
kaimynų gąsdinimus studen
tas Vladas Mongirdas (1877- 
1960) vaidino Bekampį, po to 
priklausė A. Janulaičio vado
vaujamai vaidintojų trupei. 
Už tai kalintas, buvo ištrem
tas dvejiems metams į Kau
kazą. Apuoko slapyvardžiu 
bendradarbiavo “Varpe”, 
“Darbininkų balse”. Baigęs 
medicinos mokslus, pasitrau
kė iš literatūrinės veiklos, 
vertėsi gydytojo praktika.

Tiek pat laiko Smolenske 
policijos priežiūroje vegeta
vo buvęs spektaklio sufleris, 
aktyvus varpininkas gydyto
jas Feliksas Janušis (1867- 
1920). Nepavyko sužinoti 
kuo baigėsi Palangoje vieš
nagė ir talka gydytojo K. 
Žalnieriukyno, kuris parda
vinėjo spektaklio bilietus ir 
išdrįso tarti piktą žodį polic
meisteriui. Galimas daiktas, 
kad po to reikšmingo įvykio 
jis skubiai išdūmė į savo dar
bovietę ir išvengė nemalo
naus susitikimo su policija.

Tardytojai iš kažkur iškni
so, kad Jonas Ambrozaitis 
(1856-1916) ne tik aprūpino 
palangiečius afišomis ir pro
gramomis, bet ir aktyviai 
platino socialdemokratinę li
teratūrą. Už anticarinę veik
lą jis buvo kalinamas ir 
trejiems metams ištremtas į 
Viatkos guberniją.

Moksleivis Stanislovas 
Kuizinas (1881-1944) vaidino 
piemenuką. Jis mokėsi Pa
langos progimnazijoje. Lie
pojos gimnazijoje ir Tartu 
universitete. Atitarnavęs ka
riuomenėje dirbo Tauragėje, 
aktyviai dalyvavo visuomeni
nėje ir teatrinėje veikloje. 
Kretingietis prekybininkas 
Edvardas Empacheris pa
mėgdžiojo Faibčiką. Už tai 
kratytas ir kalintas. Studen
tas Petras Avižonis (1875- 
1939) tik prie įėjimo kontro
liavo bilietus ir buvo kaman- 
tinėjamas. Vėliau jis tapo 
garsiu akių gydytoju, medi
cinos mokslų daktaru, profe
soriumi.

Pagal chronologiją A. Von
siackis represiją rengėsi pra
dėti nuo Jono Biliūno (1879- 
1907). 1900 m. gegužės 7 d. 
atsiuntė žandarus jį suimti. 
Laimė kad iš vakaro, lyg 
nujausdamas nelaimę, Jonas 
išvyko iš Liepojos, tai tik 
kambarį iškratė. Netrukus jo 
ieškojo Anykščiuose ir Niū
ronyse (tėviškėje). Vieni 
žmonės kalbėjo, kad J. Biliū
nas prieš carą einąs, kiti 
sakė, kad bedievis neklauso 
kunigų. Buvo ir tokių, kurie 
“matė” kaip surakintą varė į 
Panevėžio kalėjimą. O taria
mas nusikaltėlis tuo metu 
pėdas mėtė už 120 kilometrų 
nuo Anykščių. Pagaliau spa
lio 13 d. jį rado Dorpate 
(dabar Tartu). Visas būrys 
žandarų puolė jo kambarį 
kratyti, bet nieko draudžia
mo nerado. Pokalbyje paaiš
kėjo, kad to reikalavęs A. 
Vonsiackis. Jei kitais metais, 
J. Biliūnas buvo pašalintas iš, 
Tartu universiteto, tai dau
giausia dėl šio teroristo už
mačių. * * *

1

Šie žmonės siekė pragied-( 
ralių su entuziazmu, nepaisė; 
trukdymų, išleistų vietos 
valdžios paliepimų. Juos ga
lima vadinti ne tik pirmojo 
viešo lietuvių spektaklio or-1
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Su dideliu pasisekimu Vilniuje koncertavo Danijos Odensės miesto simfoninis
orkestras.

Nuotraukoje: Prieš koncertą Danijos muzikantai prie Lietuvos valstybinės filhar
monijos rūmų. T. Žebrausko nuotr.

PANEVĖŽIO
BALDAI MOKYKLOMS

Naujos vidurinės mokyklos 
šiemet pakvietė į klases Ma
žeikių, Panevėžio, Plungės, 
Raseinių ir kitų respublikos 
miestų bei rajonų jaunąją 
kartą. Visos jos pasipuošė 
baldais ir inventoriumi, pa
gamintais Panevėžio baldų 
fabrike. Vienintelė tokio pro
filio įmonė Lietuvoje dideles 
siuntas savo produkcijos šie
met taip pat išsiuntė į Azer
baidžaną, Kirgiziją, Estiją, 
Latviją ir kitas broliškas 
tarybines respublikas.

Per pastaruosius penke
rius metus specializuota įmo
nė daugiau kaip dviem penk
tadaliais padidino produkci
jos gamybą. Pradėjo veikti 
labai našios faneravimo ir 
klijavimo linijos, kurios kelis 
kartus sutrumpino gamybos 
ciklą.. Ęalfininkai. pp įtaikė 
naujas efektyvias medžiagas, 
padėjusias gerokai pagerinti 
gaminių kokybę. Tai atvėrė 
mokykliniams baldams plačią 
rinką užsienyje. Dabar jie 
siunčiami į aštuonias šalis, 
kuriose su Tarybų Sąjungos 
pagalba statomos naujos mo
kymo įstaigos.

PADEDANT 
MOKSLININKAMS

Glaudūs draugystės ir ben
dradarbiavimo ryšiai Auto- 
kompresorių gamyklos ko
lektyvą sieja su dvidešimčia 
šalies mokslo įstaigų, Mins
ko, Lipecko, Uljanovsko, Vil
niaus ir kitų miestų moksli
ninkai padėjo panevėžie
čiams pritaikyti pažangesnę 
gamybos technologiją, našes
nę techniką, mechanizuoti 
žmonių rankų darbą. Šiemet 
šalies automobilių ir trakto
rių gamybos įmonėms pane
vėžiečiai išsiųs produkcijos 
už 27,5 milijono rublių. Dide
lė autokompresorių dalis 
skirta Karnos automobilių 
gamyklai, kuri kasmet smar
kiai didina sunkiasvorių 
sunkvežimių gamybą.

“MARIOS” PRIE MIESTO
Užtvenkus Nevėžio upę, 

miesto pakraštyje sutyvulia- 
vo daugiau kaip 80 hektarų 
užimantis vandens telkinys. 
Dabar Panevėžio “mariose” 
plaukioja lengvos jachtos, 
treniruojasi akademinio irk
lavimo ir baidarių sporto 
mėgėjai, pakrantėse pilna 
žvejų mėgėjų.

— Šis dirbtinis vandens 
telkinys, — pasakė miesto 

ganizatoriais ir vaidintojais,! 
bet ir tikraisiais drąsuoliais, 
tuometiniais herojais.

Nors dauguma jų nukentė
jo, bet dėl to nepergyveno, 
nes jautė, kad atliks didžiulį 
darbą, viešai pademonstravo 
savąją kalbą, pradėjo reikš
mingą sąjūdį, parodė, kad 
lietuvių liaudis gyva, padrą
sino draugus kovoti iki per
galės, protestuoti prieš na
cionalinę priespaudą.

NAUJIENOS
Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Bronius Kačkus, — 
buvo vienas svarbiausių de
šimtojo penkmečio statinių. 
Jo vaidmuo keleriopas. Pir
miausia, hidrotechninis įren
ginys aprūpins vandeniu vi
sas miesto šiaurės-rytų pra
moninio rajono įmones. Per 
užtvanką jau pastatytas til
tas ir baigiama asfaltuoti 
nauja magistralė. Ji įgalins 
galutinai sujungti tranzitinio 
transporto apvažiavimo ap
link Panevėžį žiedą, o tai, 
savo ruožtu, leis sumažinti 
automobilių eismą centrinė
mis miesto gatvėmis, išveng
ti triukšmo ir oro užteršimo. 
Nemažiau svarbus panevė
žiečiams, gamtos “nuskriaus
tiems” didesniais natūraliais 
vandens telkiniais, ir kitas 
melioratorių rankomis su
kurtų “marių” bruožas — jie 
gavo puikią vasaros poilsia
vietę: tvenkinys nusidriekė 
net aštuonis kilometrus į 
Nevėžio aukštupį.
TŪKSTANTIS INŽINIERIŲ

Nuo eilinio darbininko iki 
inžinieriaus — tokį kelią per 
trisdešimt trejus gyvenimo 
metus nuėjo Tiksliosios me
chanikos gamyklos kolektyvo 
narys Petras Tomkevičius. 
Su pagyrimu baigęs profesi
nę technikos mokyklą, o vė
liau politechnikumo vakarinį 
skyrių, neseniai jis tapo 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto Panevė
žio vakarinio fakulteto tūks- 
tantuoju absolventu. Jo dip
lominis darbas ir teorinės 
žinios buvo įvertintos “labai 
gerai”.

Panevėžio vakarinis fakul
tetas dabar ruošia labiausiai 
miestui reikalingus specialis
tus — mechanikus, elektri
kus, statybininkus. Dabar 
beveik kas antras miesto 
pramonės įmonėse ar staty
bose dirbantis inžinierius — 
buvęs šio fakulteto auklėti
nis.
LAUKŲ FAUNAI 
TURTINTI

Panevėžiečiai ' medžiotojai 
jau kelintus metus augina 
fazanus, ir išvysti šiuos kara
liškuosius paukščius rajono 
apylinkėse nebe naujiena. 
Jie praturtina miško fauną, 
yra puikus trofėjas medžio
tojams, o laukuose padeda 
sunaikinti vieną didžiausių 
žemdirbio priešų — kolorado 
vabalą.

Dabar medžiotojų užsaky
mu Žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto Panevė
žio skyriaus specialistai ruo
šia 60 tūkstančių vietų pra
moninės fazanų fermos pro
jektą. Fazanyną sudarys 15 
paukštidžių ir pagalbiniai pa
statai. Jo statybai numatoma 
išleisti apie milijoną rublių. 
Pradėjus veikti pramoninei 
fermai, apylinkių miškuose, 
bus dar daugiau fazanų.

A. Ambraška

TIKROJI PROFESIJA

Prancūzų inžinierių Alek
sandru Gustavą Eifelį išgar
sino Paryžiuje pastatytas 
300 m aukščio geležinis 
bokštas, sveriantis 9 fūkst. 
tonų. Eifelis turi ir kitų nuo
pelnų. Jis statė tiltus, var
pines, gamyklas ir pirmasis 
pasiūlė Išbandyti konstruk
cijų atsparumą vėjui. Tam 
tikslui įkūrė statybinės ae
rodinamikos laboratoriją ir 
įrengė pirmąjį aerodinaminį 
vamzdį, kuriame buvo išban
domi karkasai. Tuo jis prisi
dėjo ir prie aviacijos vysty
mo.

• BALIONU
APLINK PASAULI

Bent trys įgulos (dvi JAV, 
viena Didžiosios Britanijos) 
siekia kelionės aplink pasau
lį balionu rekordo. Daugiau
sia tikimasi iš amerikiečių 
Makso Andersono ir Donal
do Ado, kurie rengiasi skris
ti helio balionu „Žiulis Ver
nas". 1979 m. M. Andersonas 
su sūnumi Krisu tokiu balio
nu sumušė pasaulinį skridimo 
tolumo rekordą — 5332 km. 
Amerikiečiai numato startuoti 
Egipte prie piramidžių, kur 
prasideda Žiulio Verno moks
linio-fantastinio romano „Pen
kios savaitės balionu" veiks
mas, ir baigti kelionę po 21 
dienos, — praneša laikraščio 
„Trud" korespondentas iš 
Londono.

Paminklas J. Gaąarlrvui Mask
voje.

A. tižlūno nuotr.

Žmogus 
ir žvaigždės 
...O buvo posakis: 
Žmogus — tai Žemės dulkė... 
Dabar žmogus šioj žemėj 

didelėj 
Stiprus kaip ąžuolas----------

Jis semiasi jėgų Iš žemės----------
Čia duona, meHė, žydintys linai. 
Bet mintys jo — dažnai 

žvaigždžių viešnagėj, 
Ne vien tik mintys —• pats 

ten dažnai,

Plieniniais paukščiais skrieja, 
raižo erdvę. 

Ir vis mažiau bėlleka paslapčių. 
Ir aiškiai skamba mūs Tėvynės 

vardas — 
Patsai gražiausias vardas — 

tarp žvaigždžių.

Kęstutis ASTRAUSKAS
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broliškų tarybinių respublikų gauną Tarybų Lietuvos 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. Per šį penkmetį bus gautas 27,5 
tūkstančio įvairių markių traktorių, dvidešimt tūkstančių 
automašinų, 7,5 tūkstančio javų kombainų.
Nuotraukoje: Nauji javų nuėmimo kombainai Panevėžio

rajono ūkiams. M. Baranausko nuotr.

Viena jauniausių gatvių Šilalės mieste pavadinta pažangių
jų JAV lietuvių visuomenės veikėjo Leono Joniko vardu.

A. Ambrozos nuotr.

Prieš keletą metų į Lazdijų rajono miškus iš Čekoslovakijos 
buvo atvežta keliasdešimt muflonų. Jie aklimatizavosi, 
priprato prie vietinių sąlygų. Dabar jų dvigubai daugiau 
negu buvo atvežta.
Nuotraukoje: muflonai Lazdijų rajono miške.

G. Svitojaus nuotr.

Vincas GIEDRA

B OKI M GERI
Sūpauja saulę šaltiniai žydri, 
žydintys medžiai čiulba ir šnara. 
Būkime švelnūs, 
būkim geri
šitą pavasario dieną gerą! r
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ŠIUOLAIKINIŲ VESTUVIŲ 
TRADICIJOS

V. Siudikas
“Nauji laikai — nauji pa

pročiai” — šiuo lakonišku 
posakiu liaudis išreiškia gilią 
prasmę turinčią mintį, kad 
žmonės, kurdami istoriją, 
kuria ir naujas sutuoktuvių, 
vardynų, sidabrinių ir auksi
nių vestuvių, gedulingas bei 
kitas apeigas ir tradicijas. 
Didelį darbą, ugdant naujas 
šiuolaikines civilines apeigas 
bei tradicijas, atlieka Respu
blikinė liaudies tradicijų ta
ryba Vilniuje ir atitinkamos 
tarybos miestuose bei rajo
nuose.

Plačiai tarybiniame gyve
nime prigijo šiuolaikinės ves
tuvinės tradicijos. Socialisti
nėje visuomenėje santuoka 
nebegrindžiama, kaip anks
čiau, ekonominiais išskaičia
vimais, išnyko piršlybų, kaip 
ekonominio sandėrio sudary
mo, papročiai, neteko pras
mės apeigos, susijusios su 
marčios priėmimu vyro šei
moje, nyksta liaudžiai pri
mestas religingumas.

Socialistinės visuomenės 
buityje vis didesnį populiaru
mą įgauna sužadėtuvės. Jau
na pora, nusprendusi sukurti 
šeimą, prie bendro stalo pa
sikviečia tėvus, abiejų šeimų 
narius ir gauna jų pritarimą 
santuokai. Šiuolaikinės suža
dėtuvės — tai besiruošiančių 
susigiminiuoti šeimų šventė, 
kurios metu abi šeimos ar
čiau susipažįsta, kartu ap
svarsto, kada ir kaip bus 
keliamos vestuvės, kur gy
vens jaunavedžiai, kuo tėvai 
jiems galės padėti. Respubli
kiniai profsąjungų kultūros 
rūmai Vilniuje ir kitos kultū
ros įstaigos organizuoja su
žadėtuvių vakarones. Čia 
kartu su pramogomis vyksta 
pokalbiai apie šiuolaikines 
vestuvines tradicijas.

Liaudies tradicijos atsi
spindi ir šiuolaikinių vestu
vių dalyvių sudėtyje. Nuo 
seno išliko paprotys, kad 
jaunieji, ruošdamiesi vestu
vėms, kviečia piršlį, svečią, 
pabrolius ir pamerges. Nors 
piršlys jau neatlieka jaunųjų 
supiršimo funkcijų, paprastai 
jis kartu su svočia būna 
vestuvių vadovais. Jie vado
vauja vestuvių kortežui, yra

jungtuvių liudytojai ir savo 
parašais patvirtina juridinį 
santuokos aktą. Pabrolių ir 
pamergių porų paskirtis — 
sudaryti iškilmingą atmosfe
rą, lydint jaunuosius į san
tuokų rūmus ir dalyvaujant 
jungtuvių apeigose, kai su
mainomi aukso žiedai, jauna
jai persegamas rūtų vainikė
lis.

Pakelėse, belaukdami su
grįžtančių vestuvininkų, pa
žįstami ir kaimynai įrengia 
“vartus” — užtvaras. Tai 
simbolizuoja sunkumus ir 
kliūtis, kurias gyvenime teks 
patirti ir nugalėti jaunie
siems. Įvairios yra “vartų” 
išpirkimo tradicijos. Namuo
se tėvai jaunuosius sutinka 
su duona ir druska — tai 
paprotys, reiškiantis linkėji
mą gyventi sočiai ir darniai. 
Vis plačiau naudojami jumo
ristiniai elementai — tariami 
vestuvininkai užima jaunųjų 
vietas, kurias piršliui ir svo
čiai tenka išpirkti. Nuotai
kingos vestuvių pramogos — 
jumoristiniai tostai, improvi
zuotos sveikinimo telegra- 
gramos jauniesiems. Piršlys 
perdėtai giria jaunikį, o svo
čia — jaunąją. Jie duoda 
įvairius jumoristinius pamo
kymus jaunavedžiams. Popu
liariausias tarp visų pramogų 
yra piršlio “teismas”, vyks
tantis vestuvių pabaigoje.

Suprantama, vestuvių iš
kilmių grožis, emocionalu
mas daugiausia priklauso 
nuo pačių vestuvininkų pa
stangų, nuo kūrybinės jų 
iniciatyvos ir išmonės.

Tarybų Lietuvoje vis pla
čiau pažymimi jungtuvių ju
biliejai —■ sidabrinės ir auk
sinės vestuvės. Jaunesnėms 
šeimoms jos yra šeimos dar
numo, tarpusavio meilės ir 
pagarbos pavyzdys. Kartu 
išreiškiama pagarba ir padė
ka jubiliatams, dorai išauklė- 
jusiems naująją kartą.

Naujos vestuvinės tradici
jos atspindi pagarbą darbo 
žmogui, tarpusavio santykių 
grožį. Iškilmingumą suteikia 
puošnūs santuokų rūmai, ci
vilinės metrikacijos aktų sa
lės, kurių pastaruoju metu 
daug įrengta respublikoje.

Reikalauja sankcijų 
prieš Pietų Afriką

United Nations. — Nepri
sijungusių valstybių užsienių 
reikalų ministrai, atstovau
jantys 34 valstybes, kreipėsi 
į Saugumo Tarybą, kviesda
mi uždėti sankcijas Pietų 
Afrikai už tai, kad ji neduoda 
Namibijai nepriklausomybės, 
Siūloma uždėti naftos embar
go. Jei Saugumo Taryba 
nieko nenuveiks, bus reika
laujama sušaukti specialią 
Generalinės asamblėjos sesi
ją peržiūrėti Namibijos klau
simui.

Būkime žodžių gražiausių verti, 
būkim net sau dideli ir saulėti. 
Tarsi du poliai — 
dvi stygos širdy, 
leiskim tik vienai garsiai skambėtil

Šviesūs išlikim rudens šėlime, 
pereikim švelnūs per negandų 

griūtį.
Tiek negerumų 
vaikšto žeme, 
kad negeri nebegalime būti!

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazii H iera Bukčienė
Mirė 1966 m. gegužės 4 d.

Su dideliu gailesčiu širdyse prisimename mūsų 
mielą žmoną ir mamytę.

Ilsėkis ramiai, mieloji.
Vyras-CHARLES 
Sūnus—ALGERD 
Marti-SYLVIA

MESA, ARIZONA

Mirus

Nancy Navikaitei -Gordon
Reiškiame užuojautą jos sūnui William, sesutėms 

Betty ir Beverly ir jų šeimoms; taip pat visiems jos 
artimiesiems.

Nancy buvo maloni, tyki nuoširdinga dalyvė 
musų pažangiojoje veikloje. Ji buvo viena pirmųjų 
narių LDS, komitetų organizuoti jaunuolius į mūsų 
gretas.

ELENA N. JESKEVlCltJTŪ
AMELIA JES-TE-YOUNG
AMELIA ir WALTER YUSKOVIC 
ANNE YAKSTIS

Baladė apie 
testamentą

Sunkiai geso, 
Kankinos išeivis lietuvis. 
Paskutiniąją valandą, 
Paskutinę gyvenimo valandą 
Jis išdrįso Tėvynę pašaukti.,. 
Atsistojo berželiai galugalvy, 
Atsistojo berželiai prie kojų 
Ir pakvipo eglišakiais. 
Jis žinojo — 
Tėvynė
Už jūrių, už marių, 
Ten toli, kur net paukštis ne nuskrenda! 
Taip toli, kad net mintys paklystai 
Tad nustebo išvydęs 
Tėvynę.
Išvydęs šalia, 
Su berželiais žaliais 
Ir eglišakiais... 
.. .Šachtoj dirbęs, 
Paskui įsigijęs biznelį, 
Juodai dienai sukrovęs sumelę nemenką, 
Tas išeivis.
Tas kietas žemaitis 
Testamentą palikti norėjo. 
Buvo viską išdėstęs, 
Apmąstęs aiškiausiai... 
.. .Bet dabar susipynė dalykai, 
Visai susimaišė.., 
Tie berželiai.., 
Eglišakial...
Žemė... 
Gimtinė... 
Kaimas.., 
Kapinės... 
Motinos veidas... 
Vaikystė... 
Vieškelis... 
Viešpatie!!!
Ir popieriaus lapas nukrito!
Kaip gyvos
Lietuviškos raidės virpėjo:.
„TĖVYNEI
Skiriu palikimą — 
PELENUS SAVO!..

Juozas Nekrošius

PENKTADIENIS, GEGUŽES [MAY] 1,1981

PUIKIAI PRALEIDOME 
PRAĖJUSI SEKMADIENI «

“Laisvės” jubiliejinis 70 m. sukakties suvažiavi
mas, koncertas ir banketas buvo tikrai puikūs.

Suvažiavimas buvo sėkmingas, visi dalyviai 
rimtai, susikaupusiai diskutavo “Laisvės” ateitį.

Koncertas irgi buvo puikus. Atvykę iš Lietuvos 
artistai mus linksmino. Mes nenorėjome jų net 
paleisti nuo estrados. Chicagos lakštutės, Aido 
Choras, Stasys Kuzmickas — visi pasirodė tikrai 
“šventadieniškai”.

Programą dar tęsėme ir per banketą) buvo 
iššauktas pakalbėti nevienas svetys.

Bet apie visa tai bus plačiau sekančioje “Laisvės” 
laidoje. Redakcija

N. Y. MAY DAY RALLY A DIVERSE PROGRAM
Special to the Daily World

NEW YORK, April 15 — New York City’s 1981 May Day rally, to be held in 
Manhattan’s historic Union Square, will feature a diverse cultural program.

The Committee for a United Labor and People’s May Day, the organizers of the 
rally, have announced that the cultural portion ofthe event will feature the popular 
Scottish folk singer, Ron Duncan; the multiracial musical group, Sounds of Free
dom; and the well-known Dnipro Dancers, who specialize in Ukrainian dances.

Also scheduled to perform are Nicarauac Groupo, a Nicaraguan group which 
will sing folk and revolutionary songs of liberated Nicaragua; and Teatro Cuatro, 
the famous Latino theatrical group which will do a dramatic presentation of the 
democratic struggle in El Salvador.

The list of rally speakers will be announced soon.
The rally and march will be held Saturday, May 2. The march, which will 

preceed the rally, will begin at Tompkins Square Park (Avenue A, between 7th 
and 10th sts.)

The marcherswill assemble at 12:30 p.m. in four contingents along Avenue A: 
labor (at 10th st.), youth (at 9th st.), nationality organizations (at St. Marks Place) 
and community groups (at 7th st.).

The rally is scheduled to begin at 2 p.m.
According to the organizing committee, this year’s march and rally will focus 

on the domestic and foreign policies of President Reagan and the pro-banker, 
pro-landord policies of New York’s Mayor Koch.

BRIEFS
New York Aido Chorus 

had a very busy weekend 
with its guests and partici
pants in “Laisve’s” anniver
sary affair Sunday, April 26. 
Chorus performed very well. 
Chicago group was delight
ful, and also all the others 
were very much enjoyed. 
Highlight of the affair were 
performers from Lithuania— 
violinist, pianist and opera 
singer. With them came to 
“Laisve’s” 70th celebration 
also Albertas Laurinėiukas, 
accomplished writer and pre
sent editor of “Tiesa,” the 
most important newspaper 
in Lithuania. Albertas spent 
a few years in the United 
States before as a “Moscow 
News” correspondent and 
wrote a book of his impres
sions of America titled Third 
Side of the Dollar. Years ago

can society to a Young Repu
blican forum at the Universi
ty of Arizona.

* * *
The International Peace 

Petition, now being circula
ted in the U. S., is outstan
ding in its simplicity, its 
clarity and in its urgency.

The petition is addressed 
to Presidents Ronald Reagan 
and Leonid Brezhnev. The 
message is clear: “We the 
undersigned, call upon the 
United States and the Soviet 
Union to end the arms race 
which threatens all with an
nihilation.” It urges, “as a 
first step,” that Reagan and 
Brezhnev “terminate imme
diately all research, develop
ment, testing, manufacture 
and deployment of nuclear 
bombs and missiles.” Then

Should be: The author 
who collaborated with Nancy 
Reagan on her autobiogra
phy ... . 

♦ ♦ ♦

May Day is something 
special. It’s the only holiday 
celebrated on every conti
nent. It is a day that tears 
down the barriers of nationa
lity, race and creed.

May Day is the day that 
unites all men and women
who work for a living in the 
mines, mills, factories, 
fields, transport, construc
tion, education, culture and 
health, in the offices and the 
laboratories.

May Day began in the 
United States. It’s as Ameri
can as baseball and applie 
pie. It was born in Chicago, 
the “storing, husky, braw
ling City of the Big Shoul
ders,” in 1886.

As thousands gather this 
May first in the cities of the

the New York Times Sunday 
magazine had two pages of 
Albertas impressions of 
America with pictures, 
among others why Statute of 
Liberty has turned her back 
to the United States.

We had a pleasure of Al
bertas’ visit to our home to 
see Anthony Bimba.

More about “Laisve’s” an
niversary affair in Lithuani
an to come.

* * *
Arthur Petrick our tall 

and handsome photographer 
distributed some photos he 
had taken of our people at 
our affairs. This time they 
were colored and very good 
indeed. He has given much 
pleasure to many people 
over the years.

♦ * ♦
We hoped to see artist 

Robert Feifer and his wife 
Helen, our correspondent at 
“Laisve’s” anniversary af
fair. They were very active 
in New York before they 
moved to Florida. They still 
miss New York, they say. 
Robert’s design, contributed 
to “Laisve’s” 70th anniversa
ry was on the front page of 
the anniversary issue. It’s a 
piece of art. Congratula
tions!

♦ * ♦

The coconut cream pie hit 
William F. Buckley Jr. in the 
face when he had just spo
ken about violence in Ameri-

they should, “progressively, 
but quickly destroy present 
stockpiles” of such nuclear 
arms. Ilse

Correction: In my Briefs’ 
previous issue it was: The 
author who celebrated with 
Nancy Reagan on her auto
biography, “Nancy,” says 
that ....

United Statęs, millions more 
will be marching in Rome, 
Moscow, Lisbon, Havana, 
Luanda, Tokyo and countless 
capitals of the world.

Lithuanians in the United 
States have
pated in May Day celebra
tion. There 
can proudly 
missed May

always partici-

are some who 
say: “I haven’t 

Pay.”
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