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KRISLAI
Darbiečiai atsigriebia 
Aurių kovos tradicijos 
Jaudinantis minėjimas 
Į naująjį dešimtmetį!

R. BARANIKAS
Britanijoje įvyko savival

dybių rinkimai. Toriams- 
konservatoriams suduotas 
skaudus smūgis. Darbiečiai 
laimėjo daugumą Londono, 
Birminghamo ir kitų did
miesčių savivaldybėse. Jie 
atsiekė laimėjimų ir mažes
niuose miesteliuose, kurie 
paprastai laikomi konserva
torių tvirtovėmis.

Nacionalinėje Britanijos 
politikoje tas laimėjimas nie
ko nepakeis, nes rinkimai į 
savivaldybes yra vienas da
lykas, parlamentiniai rinki
mai kitas. Pagal įstatymus 
konservatoriai turi teisę likti 
prie valdžios vairo dar trejus 
metus, nežiūrint, kokia at
mosfera šalyje be vyrautų. 
Bet moraliniai jiems suduo
tas smūgis. Taip pat dar 
svarbu, kad tas smūgis su
duotas tik prieš metus to
riams stipriai rinkimus lai
mėjimus. Šalies premiere po
nia Thatcher, dabar puikiai 
žino, kad jos populiarumas 
mažėja ir mažėja.

Airių nacionalisto kankinio 
Bobby Sands laidotuvėse da
lyvavo apie 70 tūkstančių 
žmonių. Sands mirė po ilgo 
bado streiko britų kalėjime 
prie Belfasto, Ulsteryje, bri
tų okupuotoje šalies dalyje. 
Pagal gyventojų nuošimtį tai 
lyg Amerikoje dalyvautų mi
lijonai žmonių.

Airių tradicijos kovoje už 
nepriklausomybę labai se
nos. Jos faktinai prasidėjo 
apie prieš 800 metų, kuomet 
anglai pradėjo tą salą oku
puoti. Ir tai tęsiasi ir dabar, 
nes ne visa šalis suvienyta.

Įdomu, kad kai Marksas ir 
Engelsas rašė apie tautų 
apsisprendimo teises, jie 
ėmė Airijos kovą kaip pavyz
dį. Nestebėtina, kad didelė 
dalis tų airių nacionalistų 
kovotojų dabar linksta į 
marksizmą.

“Laisvės” jubiliejinis minė
jimas buvo jaudinantis iš 
visų taškaregių. Apie deta
les, programą, svečius čia 
nerašysiu — tas jau išsamiai 
ir sėkmingai atlikta. Mane 
asmeniškai jaudino faktas, 
kad laikas taip nežymiai kei
čia mūsų judėjimo žmones. 
Beveik prieš keturis dešimt
mečius, kai pradėjau darbuo
tis “Vilnies” redakcijoje, tek
davo rašyti apie pagarsėjusį 
Mainierių (angliakasių) kvar
tetą Pennsylvanijoj. 0 štai 
— čia “Laisvės” estradoje 
stovi kvarteto narys Kuzmic
kas ir traukia dainą kaip 
jaunuolis . . . Arba — štai — 
Estelle Bogden, kurią irgi 
girdėjau dainuojant Chicago- 

, įe prieš keturis dešimtme
čius — vėl čia su mumis, nei 
balso stiprumu nei jaunatviš
ku entuziazmu nepasikeistu!

Žinoma, tai tik vienas frag
mentas iš atsiminimų. Atsi
minimai mane supo iš visų 
pusių. Štai, prieš programai 
prasidedant palikau salę ir 
ėjau į administracijos kam
barį, pasiimti jubiliejinį laik
raščio numerį. Pasiekti ad
ministraciją reikia pereiti

Susirūpinę pasaulio taika
I

Susirūpinę pasaulio taikos reikalu. Tarybų Sąjungos 
vadovas Leonidas Brežnevas Kremliuje priima Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių Kurtą Waldheimą.

Maskva. — Tris dienas čia 
viešėjo Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius Kurt Waldheim. 
Jis savo susitikimuose su 
Tarybų Sąjungos vadovu 
Leonidu Brežnevu ir užsienių 
reikalų ministru Gromyka 
tarėsi pasaulio taikos reika
lais.

Prieš išvykdamas, gen. 
sekretorius Waldheim spau
dos konferencijoje pareiškė, 
jog yra būtina, kad pagerėtų 
santykiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos, nes tada 
būtų atnaujinti pasitarimai 
dėl nusiginklavimo ir kitais 
svarbiais tarptautiniais klau
simais. Komentuodamas dėl 
mažos pažangos nusiginkla
vimo pasitarimuose, jis pa
reiškė, jog, siekiant pozity
vių rezultatų tokiuose pasita
rimuose, reikalinga turėti 
bent minimumą abipusio pa
sitikėjimo, kurio šiuo metu, 
deja, nesą.

Gen. sekr. Waldheim taip 
pat pasakė, kad pasitarimų 
metu Brežnevas užsiminęs 
dėl jo sugestijos susitikti 
asmeniškai su prez. Reaga- 
nu, ir kad jis painformavęs 
Brežnevą apie savo susitiki
mą su prez. Reaganu.

Po kelių dienų, jau JT gen. 
sekretoriui išvykus, Mask
vos TV perdavė Brežnevo 
kalbą Kijeve, kur Tarybų 
Sąjungos vadovas lankėsi ry
šium su tame mieste įvyku
siomis 36-osiomis alijantų 
pergalės prieš nacius metinė
mis ir tenai ta proga pastaty
tu paminklu.

Brežnevas Kijeve pareiš
kė, kad Tarybų Sąjunga no- 

per senąją spaustuvę, kuri 
dabar nenaudojama, nes mū
sų laikraštis spausdinamas 
kitur, modernišku fotoofesti- 
niu būdu.

Stovi tylūs presai, stovi 
tylios mašinos. Kiek čia atsi
minimų! Kiek čia karšto me
talo išlieta linotipuose į mili
jonų milijonus raidžių, suda
ryti socialistinio turinio saki
nius! Kiek čia link presų 
rista sunkių popieriaus rutu
lių, kiek čia rašalo statinių 
pilta ant presų rolių — 
spausdinti darbininkiškąjį 
žodį! Kiek čia puslapių ma
tricų “laužyta”, taisyta, ra
kinta, koreguota, kad kiek
vienas “Laisvės” numeris tą 
dieną teisingai ir ištikimai 
mūsų idėjai atspindėtų pa
saulio įvykius!

□
Tad, mes pradėjome aš

tuntąjį dešimtmetį. Laimin
gos kelionės!

rinti plataus dialogo su Va
karų šalimis, bet iš kitos 
pusės esanti pasirengusi bet 
kokiam kariniam iššūkiui. Jis 
priminė, jog esama nemažai 
grasinimų ir melo, bet Tary
bų Sąjunga dėl to nesibaimi
nanti, nes ji rasianti skubias 
ir efektingas priemones atsi
spirti prieš bet kokius impe
rializmo pasikėsinimus.

Katalikui kunigas 
kaltina JAV

Misijonierius Roy Bourgeois
New York. — Sugrįžo iš 

Salvadoro katalikų kunigas 
misijonierius Roy Bourgeois, 
kuris buvo paskelbtas dingu
siu ir net nukankintu parti
zanų, kovojančių prieš Ame
rikos remiamą Salvadoro 
chuntą.

Tačiau paaiškėjo, kad šis 
dvasininkas, dirbęs vertėju 
vienai Chicagos TV stočiai, 
po dešimties dienų sugrįžo 
sveikas ir, atėjęs į JAV 
ambasadą, pareiškė, kad jis 
savo noru buvo nuvykęs į 
krašto gilumą, kur susitiko 
su partizanais. Jis įteikė am
basadai laišką, kuriame sa
ko, jog “po daugelio mąsty
mų ir maldų jis nusprendęs 
jungtis prie Salvadoro var
guolių ir paremti jų kovą už 
teisingumą ir laisvę”.

Jis toliau rašo, kad jis 
sutinka, jog Salvadoro žmo
nių ginkluota kova yra patei
sinama, bet jis pats negalįs 
ginklo nešioti. Jis laišką bai
gia apgailestavimu, kad jo 
kraštas — Amerika tiekia 
karinius patarėjus ir ginkluo
ja represinę diktatūrą, kuri 
kovoja prieš savo krašto 
žmones.

Sugrįžęs iš Salvadoro, 
New Yorko Kennedy 
aerouoste misijonierius 
Bourgois pareiškė korespon
dentams, kad jis daug kartų 
pergyvenęs baimę, jog galįs 
būti chuntos karių nužudy
tas, kai jis partizanų kvieti
mu lankęsis Salvadoro gilu
moje.

Gromyko laiškas JT
United Nations. — Kaip 

oficialus dokumentas, čia iš
platintas Tarybų Sąjungos 
užsienių reikalų ministro An
driejaus Gromykos laiškas 
JT generaliniam sekretoriui 
dėl JT Generalinės Asamblė
jos antrosios specialios sesi
jos šaukimo nusiginklavimo 
klausimais.

Laiške pabrėžiama, kad, 
Tarybų Sąjungos nuomone, 
1982 m. šaukiama antroji 
speciali sesija “gali ir turi vėl 
paskatinti derybas konkre
čiais, pribrendusiais ginkluo
tės apribojimo ir nusiginkla
vimo klausimais”.

Į JT būstinę ateina dauge
lio valstybių atsakymai ry
šium su tokios sesijos sušau
kimu. Daugelio šalių vyriau
sybės yra suinteresuotos, 
kad ji būtų sušaukta. Esama 
nuomonės, kad šis forumas 
svariu indėliu turi prisidėti 
prie pavojingų ginklavimosi 
varžybų apribojimo.

TRUMPAI
Belfast. — Airijos respu

blikonų armija, kurios kovo
toju buvo kalėjime badu nu
miręs Bobby Sands, savo na
rį palaidojo su visomis kariš
komis ceremonijomis. Keli 
tūkstančiai žmonių palydėjo 
jo karstą į kapines. Kalbėto
jai ragino neruošti riaušių, 
nenorint pakenkti laidotuvių 
rimčiai.

Tuo tarpu britų kariuome
nė, prisibaimindama, kad ga
li kilti riaušės vėliau, pasiun
tė į Belfast papildomus dali
nius. Ulsterio rajone dabar 
esama arti dvylikos tūkstan
čių karių.

London. — Nors karalie
nės rūmų kalbėtojai pabrė
žia, jog Vokietijoje paskelb
tasis princo Charles telefoni
nis pasikalbėjimas, jam vie
šint Australijoje, su karalie
ne motina ir sužadėtine, esąs 
netikras, bet Europos spau
da tą tekstą jau platina. 
Princas, kuris po vedybų 
galįs būti pasiųstas atsto
vauti Britanijai Australijoje, 
sakoma, telefonu skundęsis 
motinai ir savo būsimai žmo
nai, kad Australijos minis
tras pirmininkas esąs “labai 
nuobodus ir neturįs jokio hu
moro”.

Tokyo. — Japonijos darbo 
unijų kvietimu savaitei laiko 
atvyko Lenkijos darbininkų 
unijos Solidarnošč vadas 
Lech Walęsa. Jam ten bevie
šint, iš Varšuvos atėjo ži
nios, jog Lenkijos teismas 
davė leidimą žemdirbiams 
organizuotis į unijas pana
šiai, kaip susiorganizavo ir 
Walęsos vadovaujami Lenki
jos pramonės darbininkai.

Hamilton, Bermuda. — 
Vyriausybės ir streikuojan
čių valdžios tarnautojų atsto
vai susitarė dėl naujos darbo 
sutarties ir sutiko nutraukti 
26 dienas užtrukusį streiką. 
Kai tarnautojų unijos nariai 
patvirtins sutartį, tikimasi, 
kad sugrįš į darbą ir apie 3 
tūkst. unijai priklausančių 
keturiolikos viešbučių tar
nautojų. Tie buvo išėję į 
streiką paremdami streikuo
jančius valdžios tarnautojus. 
Streikai buvo visiškai palau
žę turizmą, kuris yra pagrin
dinis salos uždarbio šaltinis.

Šovė Popiežių 
Joną Paulių 

II-ąjį
Laikraštį baigiant paruošti 

trečiadienį, Romoje popiežiui 
Jonui-Pauliui antrąjamjeepu 
vykstant į Vatikaną — pasi
pylė penki šūviai, kuriais su
žeistos dvi moterys ir popie
žius pašautas viena kulka į 
vidurius kita prie kairės 
ausies. Greitoji pagalba po
piežių tuoj nuvežė į ligoninę. 
Ten kulkos išimtos. Bet ar 
pavyks gyvybę išgelbėti, tuo 
tarpu nežinoma.

Pasaulio tikintieji ir neti
kintieji labai sukrėsti. JAV 
Senate buvo net sustabdyti 
posėdžiai.

Du šovikai suimti. Jie tam
sios odos atrodo arabų kil
mės, tik nenustatyta iš kur. 
Vienas nustatytas turkas; 
nemokąs italų kalbos.

Washington. — Po trijų 
savaičių pertraukos prasidė
jo pasitarimai tarp angliaka
sių ir kasyklų atstovų. Nesi
tikima, jog angliakasiai gali 
greit užbaigti jau pusantro 
mėnesio trunkantį streiką.

Lankėsi Japonijos premjeras

Prez. Reagan su Japonijos ministru pirmininku Aenko 
Suzuki.

Washington. — Dvi dienas 
čia viešėjo Japonijos minis
tras pirmininkas Zenko Su
zuki, kurį prez. Reagan priė
mė su didele pompa. Spauda 
praneša, kad abidvi pusės 
patenkintos — ministras pir
mininkas šiltu sutikimu, o 
prez. Reaganu japono paža
du kariniuose įsipareigoji
muose.

Išleistame jungtiniame ko
munikate nepasakoma aiš
kiai, kaip Japonija patobu
lins savo gynybą pagal JAV 
pageidavimus, bet vėliau sa
vo susitikime su spaudos 
atstovais premjeras paaiški
no, kad Japonija apsiėmė pa
truliuoti beveik tūkstanties 
jūrmylių plotą ir saugos ke
leto šimtų mylių jūros plota 
ir oro erdvę savo kaimynys
tėje, kad tuo būdu būtų 
užtikrintas naftos tanklaivių 
saugumas. Amerika buvo to
kios apsaugos prašiusi, nes ji 
pati savo laivus iš vakarinės

SOCIALISTAS IŠRINKTAS 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTU

Paryžius. — Gegužės 10 d. 
prancūzai išsirinko nauju 
prezidentu socialistų kandi- 

i datą Francois Mitterand, 64 
m. amžiaus. Jis nurungė 
dabartinį prezidentą Valery 
Giscard d’Estaing tiesiogi
niuose šalies rinkimuose, 
gaudamas vienu milijonu bal
sų daugiau. Dar nepilnais 
duomenimis už Mitterandą 
buvę paduota 15.6 milijonų 
balsų.

Šis socialisto laimėjimas 
didelėmis ovacijomis sutiktas 
pačioje Prancūzijoje. Tūks
tančiai naujojo prezidento 
rėmėjų, susirinkę Bastilijos 
aikštėje, reiškė savo pasiten
kinimą, kad ateinančių sep 
tynerių metų laikotarpį 
Prancūziją valdys asmuo, 
kurį išrinko “jaunimas ir dar
bininkai”.

Dar neaišku, kokia bus 
naujojo prezidento vidaus ir 
užsienio politika, bet pasau
lio spauda jau iškelia faktą, 
jog pirmą sykį nuo 1958 m., 
kada prez. DeGaulle įkūrė 
Penktąją Respubliką, krašto 
vairas patenka iš dešiniųjų ir

Pacifiko dalies yra perkėlusi 
į Indijos vandenyną ir Persi
jos įlanką.

Japonijos premjeras taip 
pat pažadėjo atstatyti 7 ; 
proc. gynybos biudžete, nes I 
pereitais metais dėl ekono- ) 
minės recesijos tie fondai 
buvo apkrapyti. Japonija 
pasižadėjo ir padidinti su
mas, skirtas JAV kariuome- j 
nės išlaikymui Japonijoje Į 
esančiose bazėse. Pagal Ja
ponijos konstituciją, jų pačių 
kariuomenė yra griežtai ap
ribota tik krašto gynybai.

Nors ir nepatenkintas, kad 
JAV be pasitarimo su Japo
nija nuėmė grūdų eksporto 
draudimą į Tarybų Sąjungą, 
premjeras pažadėjo ir toliau 
laikytis draudimo eksportuo
ti į TSRS aukštos technologi
jos gaminius. Tą embargo 
japonai buvo uždėję prez. 
Carteriui paskelbus boikotą 
dėl TSRS karinės pagalbos 
Afganistanui.

Francois Mitterand
vidutinių dešiniųjų į kairiųjų 
ir vidutinių kairiųjų rankas.

Manoma, kad užsienio poli
tika pasiliksianti ta pati, kaip 
ir seniau, tik Mitterand no
rįs, kad Prancūzija turėtų 
daugiau savarankiškumo — 
nebūtų Amerikos marionetė. 
Savo rinkiminėse kalbose 
Mitterand buvo žadėjęs, jos 
jis neištrauksiąs Prancūzijos 
iš NATO. Bet jis buvo kalti
nęs prez. d’Estaing, kad jis 
buvęs per minkštas santy
kiuose su Tarybų Sąjunga.

Už tai vidaus reikaluose 
laukiama žymių permainų. 
Naujojo prezidento socialinės 
reformos daugiausia sieja
mos su Bendrąja programa, 
kuri buvo paruošta 1978 m., 
socialistams bendraujant su 
komunistais. Prancūzijos ko
munistai rėmė Mitterando 
rinkimus, ir dabar tikisi, kad 
būsią pakviesti dalyvauti jo 
ministrų kabinete.

Naujasis prezidentas nu
mato smarkias reformas eko
nominėje srityje — visų pir
miausia jis ketina nacionali
zuoti didelę pramonės dalį, 
įskaitant ir žymesnes Ameri
kos bei kitų kraštų firmas.

Mormonai prieš 
MX raketas

Salt Lake City. — Mormo
nų Bažnyčia paskelbė, jog ji 
yra priešinga prieš raketų 
bazes Utah ir Nevados dyku
mose. Tą savo nusistatymą 
ji pareiškė telegramomis sa
vo kongresmanams ir prez. 
Reaganui.

Manoma, kad šis mormonų 
protestas turėsiantis didelės 
įtakos viešajai opinijai, nes 
abiejose valstijose esama 
daug mormonų bažnyčios 
pionierių buvusi pasirinkta 
kaip bazė “skleisti taikos 
evangelijai tarp pasaulio tau
tų”.

Išvarė Libijos 
diplomatus

Washington. — Valstybės 
departamento p at v ark y m u, 
Libijos diplomatinė misija 
uždaryta ir 27 jos pareigūnai 
išvaryti. Kaltinama, kad mi
sija užsiiminėjusi ne diplo
matija, bet rėmusi tarptauti
nį terorizmą.

Amerika iš Libijos impor
tuoja apie 10 proc. savo naf
tos. Neaišku, kaip reaguos 
Libija. JAV Libijoje šiuo 
metu neturi jokios diplomati
nės atstovybės. 1979 m. žie
mą ji atšaukė ją, kai minia 
Tripolyje sudegino JAV am
basadą.
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Lietuvių katalikų ideologija
Mūsų šalies sostinė matė daugybę demonstracijų. Tad, 

demonstracija prieš JAV karinę intervenciją Salvadore, 
įvykusi Gegužės trečiąją yra tik viena iš daugybės 
demonstracijų. Bet faktinai ji turi labai gilią reikšmę.

Tai buvo pirmoji masinė Amerikos žmonių demonstraci
ja, Amerikos liaudies jėgų mobilizacija, įvykusi po karo 
pabaigos Vietname. Jau beveik dešimtmetis, kaip tokių 
demonstracijų nebuvo. Tai taipgi buvo pirmasis masinis 
žmonių sambūris prieš reakciją nuo to laiko, kai Reaganas 
laimėjo rinkimus. Kitaip sakant, tai buvo kaip ir 
išbandymas: ar Amerikos pažangiosios jėgos prarado ar 
neprarado savo kovingumo? Ar tos pažangiosios jėgos 
Reagano triumfo akyvaizdoje prarado, ar neprarado 
vilties? Ar ta vienybė, kuri viešpatavo pažangiosiose 
jėgose kovoje prieš karą Vietname, gali būti atgaivinta?

Į tuos visus klausimus Gegužės trečiąją buvo aiškus ir 
garsus atsakymas: demonstracija buvo didžiulė, vieninga, 
kovinga, viltinga, signalizuojanti, kad Reagano administra
cija iš Amerikos žmonių apatijos, nusileidimo, bevilties 
negali tikėtis.

Policijos apskaičiavimu, demonstracijoje dalyvavo tik 25 
tūkstančiai žmonių. Paprastai policija savo statistikoje 
pažangiąsias demonstracijas sumažina bent triskart. Bet 
šiuo kartu, matyti, nueita dar toliau: policija sumažino bent 
keturis kartus, nes visiems kitiems buvo aišku, kad 
sostinės bulvarus pripildė bent šimtas tūkstančių žmonių. 
Jie žygiavo link Pentagono. Bet gal tiek pat svarbi, kaip 
demonstracijos mąstąs, buvo jos sudėtis. Ta sudėtis svarbi 
Amerikos lietuviškai visuomenei, kaip Amerikos visuome
nei bendrai. Mat, kovoje prieš intervenciją Salvadore vis 
labiau stiprėja bendradarbiavimas tarp kairiečių ir katali
kų. Demonstraciją bendrai rengė įvairios kairiečių, liberalų 
ir pacifistų jėgos santarvėje sų visa eile katalikiškųjų 
organizacijų, ypatingai su katalikais dvasiškiais, kurie 
priklauso prie misijų ordinų. Tas atspindi padėtį pačiame 
Salvadore. Ten dauguma dvasiškių (net aukšti, iki 
vyskupų) simpatizuoja liaudies partizanams ir kovose su 
jais dalyvauja. Amerikos misijų vienuoliai ir vienuolės 
Centralinėje Amerikoje, nežiūrint kokių politinių nusista
tymų nebūtų prieš atvykdami į ten, dažnai irgi pradeda 
simpatizuoti liaudies kovai. Mes visi žinome apie tas 
Siaurės Amerikos vienuoles, kurios žuvo nuo Salvadoro 
chuntos žudikų rankų (nežiūrint fakto, kad pačioje chuntoje 
veikia dešinieji krikščionys demokratai)

Iš to turėtų būti aišku, kodėl tas visas klausimas svarbus 
lietuviškajai visuomenei. Mes žinome, kad senesnėsės 
kartos lietuvių katalikų veikėjai arba užkietėję vėlesniųjų 
ateivių “veiksniai” vargiai pasikeis. Jų visas galvojimas 
apie pasaulinius įvykius išplaukia iš jų seno antikomunisti
nio, antisocialistinio, antikairaus nusistatymo, gimusio dar 
19-ojo šimtmečio pusiau feodalinėje Lietuvoje, kur dvasiš
kis automatiškai buvo dvarininko, buožės, turčio sąjungi
ninkas.

Senosios Lietuvos klebonija tuo laiku buvo vieta, kur 
prie čerkutės krupniko klebonas, dvarininkas ir vietinis 
fabrikantėlis jautėsi savoje kompanijoje, ir jiems vargdie
nio laukininko problemos buvo svetimos.

Smetoninėje Lietuvoje toji tradicija tęsėsi. Krupniką 
pakeitė valstybinė, lenką dvarininką pakeitė vietinis 
policijos viršininkas, bet buožė liko tas pats, tik dabar jis 
jau buvo “tautininkas”, — ir ta pati linksma kompanija 
panašiai nesirūpino liaudies reikalais, kaip nesirūpino 
19-ąjame šimtmetyje. Iki, — iki Lietuvos darbo žmonės 
paėmė galią į savo rankas, iki viskas “subliūško”. 
Nestebėtina, kad kai naciai tapo išvyti iš Lietuvos ir 
buožiniai taip vadinami partizanai tūlą bandė siausti, jų 
tarpe buvo nemažai ir kunigų.

Bet dabar kitokie laikai. Pasauliniu mąstu katalikų 
bažnyčia daug ko pasimokė, prie daug ko prisitaikė, daug 
ką suprato ir daugeliu klausimų sumodernėjo, labiau 
sutapo su žmonijos socialinėmis aspiracijomis. Taip, 
Ispanijoje, Portugalijoje, Filipinuose ir kitur dar tebėra 
kunigų, kurių galvosena nedaug pasikeitė nuo tos, kurios 
laikėsi senosios Lietuvos klebonai. Bet jų veislė vis nyksta. 
Ar tai iš tikro moralinio įsitikinimo ar iš reikalo, katalikų 
bažnyčia vis labiau kalba apie socialinį teisėtumą. O 
daugelyje vietų ne tik kalba, o veikia už, — kaip tai 
Salvadore, Nikaraguoje, Paryžiaus darbininkiškuose prie
miesčiuose, daugelyje Italijos vietovių ir 1.1.

Ką galvoja lietuviškieji katalikai? Ką apie tai galvoja 
jaunesnieji lietuvių katalikų ideologai, sakysime, ateitinin
kai, žiburininkai ir kt., kurie žino, kas vyksta plačiame 
pasaulyje? Plataus pasaulio atgarsiai gal nepasiekia 
“Draugo” ir “Darbininko” redakcijų, bet juk jų plačiame 
judėjime yra veikėjų, kurie negali pasitenkinti senosios 
Lietuvos klebonijos ideologija.

Kaip ilgai jų galvojimas liks toks aprėžtas, toks 
parapijinis, toks siauras, tiek motyvuotas jų akla neapy
kanta Tarybų Lietuvai, kad jie negali žengti petys petin su 
pačiu katalikų judėjimu ?

DAR ESĄS
NENUSTOJĘS VILTIES

Chicagos Marijonų “Drau
go” ilgametis Tarybų Sąjun
gos niekintojas ir šmeižėjas 
Bronius Aušrotas savo ilga
me straipsnyje “Kremlius 
džiaugiasi, bet tai ne laimėji
mas”, giliai atsidusęs, tarp 
kitko, porina:

Pažadas ištesėtas
Tikėtina, kad jau nuo pat 

pirmųjų R. Reagano prezi
dentavimo dienų į Baltuosius 
rūmus buvęs vykdomas tur
tingųjų ūkininkų, nesiliau
jantis politinis spaudimas: 
“įvykdyti duotąjį pažadą — 
atšaukti grūdų draudimo iš
vežimą į Sov. Rusiją”, reika
lavo javų klėčių valdytojai.

Mat, J. Carterio vyriausy
bė su savo Europos sąjungi
ninkais “nesikalbėjo to pat 
ilgumo banga”. Stambiau
sieji pasaulinės rinkos javų 
pareikalavimų vykdytojai, 
kaip Kanada, Argentina, 
Australija, ne daug bojo į 
JAV vyriausybės patarimus 
neparduoti sovietams jokių 
javų, lygiai kaip nekreipė 
dėmesio ir vyko į sovietų 
organizuotus olimpinius žai
dimus Maskvoje. Tuo būdu 
noroms, nenoroms sužlugo J. 
Carterio ne tik asmeniškos, 
(jausdamasis apgautu), bet ir 
vyriausybės pastangos “nu
bausti bolševikus”.

Dabartinis prezidentas Ro
nald Reagan prieš gerą pus
metį, tada dar tik kandidatas 
į JAV prezidentus, tvirtino, 
kad “kviečių ir kitų pašarinių 
grūdų išvežimo draudimas į 
Sov. S-gą esąs nenaudingas 
tik šio krašto ūkininkams. Ir 
jeigu jis tik būsiąs išrinktas 
šio krašto vairininku, tuoj 
atšauksiąs šį netikusį J. Car
terio vyriausybės potvarkį”.

naujos vis didesnės naikina
mosios galios ginklo rūšys, 
kas galiausiai, jeigu pasaulio 

i visuomenė nepadarys tam 
galo, gali sukelti branduolinę 
katastrofą.

Susitikimo dalyviai paragi
no visus geros valios žmones 
ir visas suinteresuotas vy
riausybes padaryti visa, kas 
įmanoma, kad būtų užkirstas 
kelias karui. Jie pabrėžė, jog 
būtina žymiai sumažinti kari
nius potencialus, nekaupti 
naujų ginklų atsargų, pareiš
kė įsitikinimą, kad tik tvirtas 
visų planetos tautų siekimas 
užtikrintų visuotinį saugumą 
ir lygiateisišką bendradar
biavimą.

Susitikime buvo pareikšta 
nuomonė, kad būtina stiprin
ti SNO vaidmenį, ypač taikos 
užtikrinimo ir nusiginklavi
mo klausimais, prisidėti prie 
TSRS ir JAV karinės kon
frontacijos mažinimo, regio
nų karinių potencialų mažini
mo, pasitikėjimo priemonių 
parengimo.

Kitos protingos alternaty
vos nėra, buvo pažymėta 
susitikime. Svarbiausia — 
parodyti politinę valią ir, 
nepaisant nacionalinių sieki
mų ir įsitikinimų skirtingu
mo, neišleisti iš akių pagrin
dinio žmonijos tikslo — tai
kos išsaugojimo ir nusigink
lavimo.

San Jose. — Kostarika 
nutraukė diplomatinius san
tykius su Kuba, įsižeidusi, 
kad Kuba savo laiške Jungti
nių Tautų gen. sekretoriui 
tvirtinusi, jog Kostarika 
“vergiškai remia visus išpuo
lius, nukreiptus prieš Kubą” 
ir kad nepasmerkia brutalių 
žudynių bei žmogaus teisių 
pažeidimo Salvadore, Bolivi
joje ir Čilėje.

JAU SPAUSTUVĖJE

1981 metais knygų apie 
išeiviją lentyna dar pagau
sės. Metų pradžioje išėjo iš 
spaudos Broniaus Raguočio 
knyga “Prie ištakų”, pasako
janti apie įdomiausius, ver
tingiausius senosios emigra
cinės kultūros žmones ir 
reiškinius: apie pirmojo laik
raščio ir knygos lietuvių emi
gracijoje leidėją, pirmosios 
pjesės autorių, tapusį ir pir
mojo lietuvių spektaklio JAV 
statytoju, apie senąsias kul
tūros draugijas, pažangius 
laikraščius ir žurnalus, Lie
tuvių meno sąjungos ir Lie
tuvių literatūros draugijos 
įsikūrimą ir kt.

Sekanti išeiviškos temos 
knyga, kuri išeis šiemet, taip 
pat skirta senajai lietuvių 
ateivijai. Ji taip ir vadinasi— 
“Senoji išeivija ir Lietuva”. 
Tai — Lauryno Kapočiaus 
monografinis straipsnių rin
kinys, kuriame senoji ateivi- 
ja aptariama nuo jos susikū
rimo iki 1940 m. Kiekvienam 
istoriniam laikotarpiui auto
rius ryškina kurią nors vieną 
temą. Kadangi per ilgą savo 
literatūrinį darbą L. Kapo
čius sutelkė labai daug 
autentiškos medžiagos, at
skiri skyriai bus savitas įna
šas į lietuvių išeivijos istori
jos tyrinėjimus. Pav., daug 
įdomios medžiagos rasime 
apie tai, kaip išeivijos laisva
maniai siekė perimti į savo 
rankas besikuriančią Lietu
vių socialistų sąjungą, kaip 
JAV biznieriai mėgino įsi
jungti į buržuazijos valdomos 
Lietuvos ekonominį gyveni
mą ir kaip jauna, bet labai 
godi lietuvių buržuazija ne
gailestingai žlugdė tų išeivių 
sugrįžimo į kraštą pastan
gas, kaip buvo telkiama pa
rama nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms ir

TELEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Gerbiamas redaktoriau,

Nuoširdžiai sveikinu jus ir visą “Laisvės” laikraščio 
kolektyvą jubiliejaus ir aukšto jūsų darbo įvertinimo Tautų 
Draugystės Ordinu apdovanojimo proga.

Vytautas Zenkevičius
Vilnius

A. Bimbai,
We congratulate “Laisvė” on honorable jubilee and 

Doctor Antanas on high award and wish all of you success, 
health and happiness.

On Behalf of mathematicians
Vytautas Statutevičius

Vilnius 
- ----------------------------------------- ---------------------------------

1.1. Drauge Lietuvos skaity
tojas, pavyzdžiui, pirmą kar
tą gaus tokią išsamią apžval
gą apie lietuvių masinę emi
graciją į JAV, apie jos ame
rikietiškąsias istorines sąly
gas ir aplinkybes, apie prie
žastis Lietuvoje ir kt. Tad 
savo visuma L. Kapočiaus 
knyga besidomintiems išeivi
jos istorija pateiks ypač išsa
mų senosios lietuvių emigra
cijos raidos vaizdą. L. Kapo
čiui ši knyga bus savotiška 
jubiliejinė dovana: š. m. rug
pjūčio 17 d. jam sukanka 
75-eri metai. Nors L. Kapo
čius jau seniai tyrinėja išeivi
ją, su kuria ypač arti susipa
žino tuoj po II pasaulinio 
karo atvykęs dirbti į JAV 
diplomatinio darbo, tačiau iki 
šiol nėra išleidęs nė vienos 
knygos. Atskiri jo darbai 
skelbti knygose ir žurnaluo
se, pav., jis yra vienas iš 
autorių žinomo veikalo 
“Ideologinės srovės išeivijo
je”. L. Kapočius daug nusi
pelnė padėdamas organizuoti 
išeiviškų archyvų atrinkimą 
ir atgabenimą į Tarybų Lie
tuvą keletą metų vadovauda
mas Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijai, L. Kapo
čius daug tiesiogiai rūpinosi 
ir užsienio lietuvių viešnagė
mis tėvų krašte. Daugiau 
kaip 15 metų jis dirba uni-

versite te. Daugelis tautiečių 
jį artimai pažįsta, kaip be 
galo atsidavusį žmonėms, 
kuklų, paslaugų, draugišką, 
jautrų, nepaprastai taurios 
sielos žmogų. Tad ir jo kny- 

kuri jau senokai renkama 
ustuvėje, turbūt bus su- 
a su tokiu pat draugišku- 

kuriuo jis dosnus ki-

ga,
spa
tikt
mu,
tiems, tame tarpe ypač tau- 
ti iams svetur.

'nygai pratarmę parašė 
filosofas, Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės instituto sky
riaus vedėjas Antanas Gai
dys, kuris yra stažavęsis 
JAV.

Spaustuvėje jau ir Vlado 
Railos prisiminimų knyga 
“Nuo Rozalimo iki Kaliforni
jos”. Rankraštį spaudai pa
rengė ir įžangą knygai para
šė Vytautas Kazakevičius, 
kuris, kaip žinia, ir paskatino 
žinomą Los Angeleso lietu
vių 
nim

veikėją rašyti savo gyve- 
o istoriją, o, be to, parū

pino pirmąją V. Railos knygą 
— Jurgio Pipiro slapyvar
džiu pasirašytą publicistikos 
rinkinį “Vyrai ir moterys, 
nesijuokite!” V. Railos prisi
minimai skirsis 
kad juose pirmą sykį bus 
taip plačiai ir autentiškai 
papasakota apie Kanados lie
tuvių buitį ir veiklą tarp 
dviejų pasaulinių karų.

V. Kaunietis

nuo kitų tuo,

Stockholm. — Dvidešimt 
mėnesių išbuvęs valdžioje, 
atsistatydino ministrų kabi
netas, nesutardamas dėl pa
jamų mokesčių sumažinimo.

Katmandu, Ne palis. — Ka
nadiečių ekspedicijai pavyko 
užkopti į 24,600 pėdų aukščio 
Himalajų viršūnę Gangapur- 
na.

KAPITALISTINIŲ ŠALIŲ 
SOCIALISTŲ BALSAS UŽ 
TAIKĄ IR 
NUSIGINKLAVIMĄ

Kaip žinia, aukštai išsivys
čiusiose šalyse gyvuoja gana 
skaitlingos ir tvirtos socialis
tų partijos. Tų šalių tiek 
naminėje, tiek tarptautinėje 
politikoje jos vaidina svarbų 
vaidmenį. Kai kuriose jų yra 
net premjerų. Antai praneši
me iš Olandijos sostinės Am
sterdamo “socialistų Interna
cionalo lyderių susitikimas” 
balandžio 30 d. rašoma:

Šiandien čia įvyko Socialis
tų internacionalo lyderių vie
nos dienos susitikimas, ku
ris buvo suorganizuotas 
Olandijos darbo partijos ini
ciatyva. Jame dalyvavo žy
mūs politiniai veikėjai, atsto
vaujantys 47 įvairių pasaulio 
šalių socialistų ir socialdemo
kratų partijoms.

Susitikimo dalyviai, kaip 
nurodoma Socialistų interna
cionalo vadovybės išplatinta
me pranešime, išanalizavo 
dabartinę tarptautinę padėtį. 
Jie ypač pabrėžė būtinumą 
surengti derybas dėl ginkla
vimosi kontrolės Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje.

Pradėdamas susitikimą, jo 
pirmininkas V. Brantas 
(VSDP) pasakė, jog dabar, 
kai tarptautinė padėtis smar
kiai pablogėjo, svarbiausias 
uždavinys yra vėl pradėti 
Rytų ir Vakarų derybų pro
cesą. Jis pažymėjo derybų 
dėl eurostrateginių” raketų 
svarbą ir būtinumą laikytis 
sutarties SGA-2 nuostatų.

Socialistų internacionalo 
lyderiai pareiškė didelį susi- i 
rūpinimą, kad kaupiamos vis 
naujos ginklų atsargos plane
toje, kurių jau pakanka daug 
kartų sunaikinti viskam, kas 
gyva Žemėje. Jie pažymėjo, 
jog negalima leisti, kad tokia 
būtų situacijos raida, kai 
daug lėšų ir energijos sunau
dojama darbams, turintiems 
karinę kryptį, kai keroja 
ginklų prekyba, kuriamos

PAMINĖTAS “LAISVĖS” LAIKRAŠČIO JUBILIEJUS
New Yorkas, IV. 29. 

(TASS-ELTA). “Laisvės” 
laikraščio redakcijos salėje 
įvyko pažangiųjų JAV lietu
vių laikraščio 70 metų jubi
liejaus minėjimas. Čia susi
rinko gausus būrys “Lais
vės” leidėjų, skaitytojų, rė
mėjų ir svečių. Minėjimą 
pradėjo “Laisvės” direktorių 
bendrovės pirmininkas Povi
las Venta. Jis apibūdino gra
žų ir garbingą laikraščio 
nueitą kelią, kalbėjo apie 
laisviečių indėlį taikai ir tau
tų bendradarbiavimui stip
rinti, apie draugiškus ryšius 
su tėvų žeme. JAV pažan
giųjų lietuvių kultūros veikė
ja, “Laisvės” redakcijos dar
buotoja Ieva Mizarienė per
skaitė, sveikatai susilpnėjus, 
minėjime nedalyvavusio 
“Laisvės” vyriausiojo redak
toriaus Antano Bimbos laiš
ką jubiliejaus iškilmių daly
viams. Nuoširdus Antano 
Bimbos laiškas buvo sutiktas 
plojimais.

Plačiai žinomas JAV daili
ninkas, Gugenheimo fondo 
laureatas, aktyvus “Laisvės” 
bendradarbis Rudolfas Bara- 
nikas kalbėjo apie laikraščio

nuopelnus, šviečiant lietuvių 
kilmės amerikiečius, plečiant 
jų kultūrinį akiratį.

Įžymi amerikiečių moterų 
judėjimo veikėja, JAV — 
TSRS draugijos San Francis- 
ko skyriaus prezidentė Ksa
vera Karosienė perdavė pa
žangių Kalifornijos lietuvių 
sveikinimus. Ji gėrėjosi ta
rybinių žmonių taikia politi
ka, kuri buvo ryškiai sufor
muluota TSKP XXVI suva
žiavimo dokumentuose.

Žodžio paprašė populiarus 
visuomenės veikėjas, JAV 
komunistų laikraščio “Daily 
World” publicistas Conrad 
Komarovskis. Jis pabrėžė 
“Laisvės” laikraščio nuopel
nus jungiant pažangiai nusi
teikusius lietuvių kilmės 
emigrantus su progresyviuo
ju visos šalies judėjimu. Jis 
iškėlė žymiausių “Laisvės” 
redaktorių Leono Prūseikos, 
Rojaus Mizaros, Antano 
Bimbos vaidmenį JAV žur
nalistikoje ir visuomeninėje 
veikloje.

Rusų kalba New Yorke 
leidžiamo pažangaus laikraš
čio “Ruskij golos” redakto
rius Grigorijus Varšavskis,

pasveikinęs laisviečius su 
gražia sukaktimi, pabrėžė jų 
nuoširdumą ir glaudų bend
radarbiavimą su kitų etninių 
grupių atstovais, jų pastan
gas stiprinti taiką.

JAV komunistų partijos 
Centro komiteto narys, uk
rainiečių laikraščio “Ukrains- 
ki visti” redaktorius Michai
las Hanusekas kalbėjo apie 
žurnalistų pilietinę atsako
mybe kovoje už pažangą, 
šviesius žmonijos idealus, už 
tautų bendradarbiavimą. Pa
žangių JAV estų laikraščio 
“Uus ilm” redaktorius su 
Michaelis Nukas perdavė es
tų kilmės amerikiečių jubilie
jinius sveikinimus.

Į minėjimą iš Washingtono 
atvykęs konsulas, TSRS am
basados JAV pirmasis sekre
torius Edmundas Juškys 
perdavė Tarybų Sąjungos 
ambasadoriaus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Anatoli
jaus Dobrynino sveikinimą 
“Laisvės” laikraščio redakto
riams, leidėjams ir skaityto
jams.

Šiltai buvo sutikti Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininko Alberto

Laurinčiuko sveikinimai, ku
riuos jis atvežė nuo Nemuno 
ir Neries krantų. Jis įteikė 
jubiliejinį dailininko Eriko 
Varno sukurtą “Laisvės” me
dalį ir juostą lietuvių liaudies 
motyvais.

Tarybinių žurnalistų, akre
dituotų prie Jungt. Tautų, 
vardu “Laisvės” redakciją 
pasveikino laikraščio “Mos
cow News” korespondentas 
New Yorke Sigitas Krivic
kas.

Įvyko didelis koncertas. 
Dainas lietuvių ir anglų kal
bomis dainavo New Yorko 
“Aido” choras, vadovauja
mas Mildredos Stensler, iš 
Chicagos atvykęs vokalinis 
ansamblis “Lakštutės”, dai
nininkas iš Floridos Stasys 
Kuzmickas. Susirinkusieji 
gausiais plojimais sutiko me
no meistrų iš Tarybų Lietu
vos pasirodymą. Lietuvių, 
rusų ir kitų kompozitorių 
kūrinius atliko LTSR valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro solistė Aušra 
Stasiūnaitė, smuikininkas 
Raimondas Katilius ir pianis
tas Povilas Stravinskas.

VOniauB “Tiesa”

Skirta „Laisvės“ laikraščio sukakčiai
Šiomis dienomis Niujorke ir kituose Jungtinių Valstijų 

miestuose pažymimas pažangaus Amerikos lietuvių laik
raščio “Laisvė” 70-metis. Pažangiečių leidžiamas laikraš
tis daug prisidėjo prie JAV darbo žmonių kovos už savo 
teises, už taiką ir pažangą. “Laisvė” populiarina išeivijos

ryšius su Tarybų Lietuva, daug rašo apie naujo 
gyvenimo keliu žengiami Nemuno kraštą.

Vilnietis dailininkas Erikas Varnas “Laisvės” laikraš
čio sukakčiai paskyrė seriją atminimo medalių.

Iš Vilniaus “Tiesos

“Laisvės” redaktorius Antanas Bimba. Lietuviškam savaitraščiui—70. Ilgametis laikraščio redaktorius Rojus Mizara.
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TIKINČIAJAM IR ATEISTUI TRUMPI KOMENTARAI

“LAISVĖ" 3-IAS PUSLAPIS

Religija politikos verpetuose: 
mitai ir tikrovė

Islamas — 
revoliucijos vėliava?

Pastaruoju metu islamo re 
ligija plačiai naudojama, įt
raukiant i politinę veiklą tas 
mases, kurios iki šiol nuo jos 
buvo be galo toli. Ir dažnai 
tai daroma diametraliai skir
tingais tikslais.

Antai Irano revoliucijoje 
“Islamo faktorius’’ turėjo an- 
tišachišką, antiimperialistinį 
pobūdį. Tačiau islamo Šukiais 
dangstoma ir kontrrevoliuci
nė kampanija prieš pažangią 
Afganistano vyriausybę. Pa
kistano prezidentas Zija ui 
Bakas, vadinantis save “išti
kimu islamo kareiviu’’, šios 
religijos pagrindu siekia su
stiprinti griūvantį buržuazi
nį d varininkišką bloką. Isla
mu kaip ideologija naudojasi 
ir Sadatas, išdavęs arabų 
interesus, vykdantis reakci
jos stiprinimo, separatinio 
sandėrio su Izraeliu ir Ame
rikos imperializmu kursą. 
Tuo pat metu opozicija Zija 
ui Bakui, Sadatui bei feodali
nei proamerikinei Saudo 
Arabijos vadovybei — taip 
pat islamo atstovai.

Neverta revoliucingumo ar 
reakcingumo priežasčių ieš
koti pagal priklausymą vie
nai ar kitai pagrindinių isla
mo krypčių — šiitams (jie 
sudaro 10 procentų musul
monų) ar sunitams (90 pro
centų). Nei pats islamas ap
skritai, nei viena kuri jo 
kryptis nenulemia socialinių 
reiškinių politinio pobūdžio.

Tačiau islamo “politizavi
mo” procesai yra labai svar
būs. Pasaulyje priskaičiuoja
me apie 800 milijonų musul
monų. Be to, “islamiškuose” 
krantuose gąupaųną; • treč
daliai kapoti a ršttTii^ pasaulio 
naftos.

Daug amžių islamas turėjo 
didelę įtaką daugelio Azijos 
ir Afrikos šalių visuomeni
niam gyvenimui. Žmonių re
ligingumas musulmoniškuose 
kraštuose yra gana aukštas. 
Koranas ir islamo teisynas — 
šariatas reguliuoja ne tik 
asmeninį, bet ir visuomeninį, 
ūkinį musulmono gyvenimą. 
Nusikaltimas ir nuodėmė is
lame faktiškai sutapatinami, 
nėra ryškios takoskyros tarp 
pasaulietinės ir kulto sferų, 
tarp dorovinių, teisinių ir 
religinių reikalavimų.

Visa tai leidžia religiniams 
lyderiams aiškinti, jog bū
tent religija turi sugebėjimą

nulemti visuomenės pobūdį.
Tačiau istorija liudija kaip 

tik atvirkščiai: religijos gy
vavimas visada priklauso 
nuo visuomenės būklės ir 
joje vykstančių procesų. Juk 
tos pačios religinės dogmos, 
įsakymai, reikalavimai įvai
riuose socialiniuose-politi- 
niuose judėjimuose suvokia
mi anaiptol nevienareikšmiš
kai.

Reikalas tas, kad plačiosios 
i masės, dar neturinčios kitos 
pasaulėjautos, kitos gyveni
miškos orientacijos, išskyrus 
religine, ne kur kitur, o 

1 Korane ieško atsakymo į 
į jaudinantį klausimą — kaip 
gyventi toliau? Ir “atsaky- 

| mą” perskaito sutinkamai su 
į savo esminiais interesais.

Kiekvieną trūkumą, už- 
; griuvusią problemą — socia- 
' linę, ekonominę, dvasinę —
■ galima paaiškinti tuo, kad 
nesilaikoma religinių normų,

Į kad užmiršti pranašo Moha-
■ medo nurodymai . . . Tokį 
i nusistatymą sustiprina tai,

kad ilgą laiką musulmonų 
i šalys kente kolonijinę prie- 
I spaudą. Engėjai paprastai 
I atstovaudavo kitoms tiky- 
I boms.

Taigi islamo politinę įtaką 
nulemia tos istorinės, ekono
minės, politinės sąlygos, ku- 

i riomis vyko ar vyksta mu
sulmoniškų šalių istorinė rai- 

t da.
Bet kokiame musulmoniš- 

t kame judėjime galima išskir
ti dvi tendencijas: pažan- 

; gią — antiimperialistinę, an- 
J timonopolinę ir reakcingą- 
antikomunistinę. Priklauso
mai nuo įvairių vidaus ir 
išorės veiksnių, viena iš šių 
^on^eiyęjjų galiį^a^ ui įgau
na didesnį skarribėsį. 5

Tačiau kaip rodo Irano 
pamokos, net antiimperialis- 
tinės krypties musulmonų 
veikėjai, atėję į valdžią, lin
kę neutralizuoti, izoliuoti 
kairiąsias jėgas.

Be to, nežiūrint įvairių 
“islamiško socializmo” kon- 

; cepcijų, realų socializmą — 
j vienintelę dabartinės epo
chos pažangaus vystymosi 

i alternatyvą — galima sėk 
mingai kurti tik mokslinės 
komunizmo teorijos pagrin

du. O ji neneigia istoriškai 
pažangaus socialinio-politinio 

i judėjimo vaidmens ir tuo 
i atveju, kai jis išreiškiamas 
I religinėmis frazėmis.

Gintaras Jatkonis

Klaipėdoje dramos teatro 
aktorius Bronius Gražys

Klaipėdos dramos teatro aktorius Bronius Gražys jau 
aštuoniolika metų kolekcionuoja respublikos tapytojų ir 
grafikų kūrinius. Jo paveikslų galeriją dažnai lanko 
uostamiesčio gyventojai, Klaipėdos vaikų dailės mokyklos 
mokiniai.

Nuotraukoje: Aktorius B. Gražys J. Kupčinsko medici
nos mokyklos moksleivėms pasakoja apie respublikos 
dailininkus ir jų kūrybą. B. Aleknavičiaus nuotr.

JEI PALYGINTI . . .
Maskvoje neseniai pasibai

gė Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XXVI suvažia
vimas. Tai buvo ir yra labai 
svarbus įvykis ne tik tarybi
nių komunistų, visų tarybi
nių žmonių gyvenime: šiam 
įvykiui negalėjo likti abejin
gu — ir neliko — visas pa
saulis.

Kitaip ir negalėjo būti. 
Tarybų Sąjunga yra galingo 
socialistinio pasaulio lyderis, 
šalis, planetos darbo žmo
nėms parodžiusi, ką prakti
koje gali duoti socialistinė 
santvarka, padariusi didžiulę 
pažangą per labai trumpą

Į laikotarpį.
Ir šį kartą tarybiniai ko- 

I munistai, dalyvaujant gau- 
i sioms užsienio kompartijų 
delegacijoms, atvirai, labai 
dalykiškai ir konstruktyviai 

l aptarė visas gyvenimo sri- 
! tis — tame tarpe daug dėme- 
I šio skiriant tarptautiniams 
; santykiams — numatė gaires 
ateičiai.

Daugelis komentatorių — 
tame tarpe ir Vakarų — 
pažymi Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos Generalinio 
sekretoriaus Leonido Brež
nevo pranešimo suvažiavi
mui konkretumą, dalykišku
mą, gilią analizę. Vienas su
važiavimo svečių — JAV 
Komunistų partijos Generali
nis sekretorius Gus Hali pa
sakė:

— Leonido Brežnevo pra
nešime labai daug vietos 
skirta priemonėms, nukreip
toms tarybinių žmonių gyve
nimo gerinimui, tarybinės 
liaudies gerbūvio kėlimui.

JAV komunistų lyderis pa
stebėjo, kad “Kontrastas 
tarp dviejų socialinių politi
nių sistemų — TSRS ir 
JAV — pritrenkiantis. Ir šį 
kontrastą dar kartą pabrėžė 
dviejų vądoyų pareiškimai — 
Leonido^ Brežnėvd kalba sŪ-> 
važiavime ir prezidento Rea- 
gano kreipimasis į Amerikos 
kongresą.

Panašius palyginimus šio
mis dienomis daro daug kas. 
Ir išties — Tarybų Sąjunga 
siūlo konkrečią taikos, gero 
tarptautinio sambūvio pro
gramą, kuri būtų naudinga ir 
yra būtinai reikalinga visam 
pasauliui, iš kitos pusės — 
karingieji Jungtinių Ameri
kos Valstijų sluoksniai šau
kia apie būtinumą dar labiau 
didinti ginklavimosi varžy
bas, nori kalbėti iš jėgos 
pozicijų.

Skirtingos socialinės siste
mos, skirtinga vidaus bei 
užsienio politika duoda ir 
labai skirtingus rezultatus. 
Tarybinė visuomenė be pa
liovos žengia pirmyn. Natū
ralu, kad ji patiria sunku
mus, kad dar daug ką reikia 
padaryti, pavyzdžiui, didinti 
darbo intensyvumą — apie 
tai buvo labai atvirai ir 
blaiviai kalbama suvažiavi
me. Tačiau tarybiniai žmo
nės tikri savo rytdiena. Jie 
žino, kad visada turės darbą, 
butą — į tai Tarybų Sąjun
goje dabar kreipiamas ypa
tingas dėmesys. Motinos ra
mios dėl savo vaikų ateities, 
gi joms pačioms juos auginti 
sudarytos tokios sąlygos, ku
rių neturi nė vienos kitos 
pasaulio šalies motinos.

Kaip pažymi daugelis ko
mentatorių, Tarybų Sąjun
ga — šalis, kuri nežino in
fliacijos, nuosmukių, krizių.

. . .Visi šie faktai — o čia 
paminėta tik jų nedidelė da
lelė — į labai sunkią ir 
nepatogią padėtį stato anti- 
tarybininkus ir antikomunis- 
tus. Tame tarpe — ir lietu
vių kilmės. Juk net patys 
reakcingiausi laikraščiai lie
tuvių kalba kai kada gyveni
mo yra tiesiog verste priver
čiami apsidairyti aplink save 
blaivomis akimis. Ir, apsidai
rius, padaryti nelabai links
mas išvadas.

Taip, pavyzdžiui, neperse
niausiai atsitiko “Draugui”* 
kuris dūsaudamas rašė:

“Vienas pačių rimčiausių 
valstybės kūnui pavojų, be 
abejo, yra vėžys, kuris vadi
namas infliacija. Šiuo metu 
jis auga 12.7 nuošimčių grei
čiu, net kol kas nerodydamas 
sulėtėjimo žymių. Jei bend
rasis kainų lygis kiltų tokiu 
tempu, tai už nepilnų šešerių 
metų dabartinis doleris tebū
tų vertas tik 50 centų . . .

Deja, ekonomistai nėra vi
siškai vienodos nuomonės nei 
dėl infliacijos rūšių, nei dėl 
geriausių būdų su ja kovo
ti .. .

Tuo pačiu valstybės nesu
gebėjimas garantuoti pasto
vios valiutos kerta pagrindą 
socialiniam bendradarbiavi
mui bei pasitikėjimui, tarpu
savyje supjudo atskiras vi
suomenines grupes ir atima 
daugelį paskatų žmonėms so
lidariai burtis vieningon tau 
ton.”

Papylęs dar daugiau dejo
nių dėl tos nelemtos infliaci
jos, “Draugas” daro išvadą:

“Iš viso to išeina, kad 
pagrindinės priemonės tiems 
šunims nutildyti (t. y. — 
infliacijos sukeltoms proble
moms išspręsti — aut.) yra 
valstybės išlaidų mažinimas, 
jos biudžeto subalansavimas. 
Šitokia samprata remiasi bu
simojo prez. Reagano ekono
minė politika, kurios pirmae- 
liu uždaviniu kaip tik ir yra 
infliacijos pažabojimas”.

Žodį “busimojo” pabrau
kiau neatsitiktinai: “Draugo” 
straipsnis rašytas dar prieš 
Reaganui oficialiai įžengiant į 
Baltuosius rūmus, ir “Drau
go” samprotavimai šiandien 
skamba kaip tikra amerikie
tiško gyvenimo satyra. Kaip 
žinia, Ronaldas Reaganas 
kreipėsi į- Jungtinių Ameri
kos Valstijų kongresą, reika
laudamas naujų bilijonų dole
rių ginklavimuisi per arti
miausius dvejus metus.

Politiniai apžvalgininkai 
vieningai pastebėjo, kad tai 
būtų didžiausias karinio biu
džeto šoktelėjimas aukštyn, 
koks kada nors yra buvęs 
taikos metais.

To kreipimosi į kongresą 
fone ypatingą prasmę įgauna 
pakartotini Tarybų Sąjungos 
pasiūlymai vesti derybas dėl 
ginklavimosi varžybų, tarp
tautinio įtempimo mažinimo.

Tad kas belieka antitarybi- 
ninkams, tame tarpe — ir 
lietuviškai kalbantiems bei 
rašantiems antitarybinin- 
kams?

Į tai gana vaizdžiai atsako 
tas pats jau cituotas čikagiš- 
kis “Draugas”, kuris išspaus
dino maždaug tuo pat metu 
ilgą Br. Aušroto straipsnį, 
pavadintą “Nesulaikomai 
smunka SSSR gyvenimo ly- 
gis .

Kaip matome, pavadinimas 
gana pretenzingas, ir lauki 
žmogus, kada autorius pasi
kvies talkon statistiką, skai
čius, faktus. Tačiau jis pa
kviečia melą ir ... dar 
vieną profesionalų antitary- 
bininką. Pasirodo, Br. Auš
rotas “Readers Digest” žur
nale perskaitęs “rimto žurna
listo” George Feifer straips
nius apie Tarybų Sąjungą ir 
taip pasidaręs išvadą apie 
Tarybų Sąjungos “nesulaiko
mą gyvenimo lygio smuki- 
mą .

Kas tas George Feifer?
Kaip rašo pats Br. Aušro

tas, tas žurnalistas buvo iš
varytas iš Tarybų Sąjun
gos —- ir kaip matyti netgi iš 
“Draugo” rašinio — su visiš
ku pagrindu, kadangi užsii
minėjo veikla, labai tolima 
žurnalistikai. Tačiau jam bu
vo leista atvykti į Maskvos 
olimpines žaidynes, ir 
George Feifer įrodė, kad jis 
nepasikeitęs: tos kelionės iš
davoje gimė eiliniai antitary-

Naujos knygos 
išleido "Mintis”

Bronius Urbanavičius. 
“Liaudies keršytojai” (374 
psl.). Buvęs partizanas, K. 
Kalinausko būrio vadas, Ta
rybų Sąjungos Didvyris B. 
Urbanavičius atsiminimų 
knygoje pasakoja apie lietu
vių ir baltarusių partizanų 
draugystę, kovas ir žygius 
prieš vokiečių fašistus, lietu
vių ir lenkų buržuazinių na
cionalistų antiliaudinę veiklą. 
Trečias leidimas.

“Šiuolaikinė katalikybė: fi
losofija, ideologija, politika” 
(214 psl.) Straipsnių rinkiny
je aptariami kai kurie dabar
tinės katalikybės filosofinių, 
iš dalies teologinių, ideologi
nių bei politinių koncepcijų 
modernizavimo ypatumai. 
Čia nagrinėjami nauji reiški
niai pačioje katalikybėje, 
gvildenamos kai kurių neka
talikiškų dabartinės filosofi
jos srovių bei revizionizmo 
koncepcijos, darančios povei
kį katalikybei.

“164 šypsenos” (128 psl.) 
Knygoje spausdinama 28 
Lietuvos dailininkų karikatū
ristų 164 jumoristiniai pieši
niai.

Stasys Samalavičius. “Vil
niaus rotušė” (55 psl.) Ilius
truotoje nuotraukomis kny
goje iš serijos “Lietuvos 
TSR kultūros paminklai” pa
sakojama apie rotušės (dab. 
LTSR Dailės muziejus) įstei
gimą, statybą, perstatymus 
ir rekonstrukcijas, aptaria
ma pastato architektūra, api
būdinamas rotušės vaidmuo 
socialiniame ir politiniame 
Vilniaus gyvenime.

“Tarybų Lietuvos miškuo
se” (48 psl.). Gausiai nuo
traukomis iliustruotoje kny
goje skaitytojai supažindina
mi su Lietuvos miškais: gy
vūnija, miško ruošos dar
bais, miškų ūkio įmonių ga
mybiniais centais ir kt.

, L. Dockiėnė
* ' k , t V - • • N :> z

Išleido "Mokslas"
V. Kuzmickas. Antanas 

Vilkutaitis-Keturakis (224 
psl.). Monografijoje apžvel- 
giams lietuvių publicisto, 
dramaturgo ir novelisto A. 
Vilkutaičio-Keturakio (1864- 
1903) gyvenimas ir kūryba. 
Remiantis dokumentinėmis 
nuotrupomis, memuarais, 
naujų faktų šviesoje nagrinė
jamas jo kūrybinis paliki-- 
mas. Knygoje yra daug ver
tingos medžiagos apie XIX 
a. pabaigos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. D Cičalienė

biniai paskviliai. Jų pagrin
de: kažkoks paslaptingas ik
sas pasakė tą ar aną, igrekas 
tarė taip, o ne kitaip . . . 
Paskvilių autorius, kaip ma
tyti iš citatų “Drauge”, savo 
tezėmis grįsti neturi nė ma
žiausių faktų.

O iš kur jiems atsirasti, jei 
šis ir panašūs rašiniai, kaip 
mūsuose sakoma, yra laužti 
iš piršto?!

? . . Būdinga, kad pastarai
siais metais nacionalistų 
spaudoje panašios rūšies 
“žurnalistika” tampa pagrin
dine. Tai nėra atsitiktina — 
vienas po kito žlugo daugybė 
antitarybinių mitų. Šiame 
procese toli gražu ne pasku
tinę vietą užėmė (ir užima) 
pačių įvairiausių kraštų sve
čių viešnagės Tarybų Sąjun
goje, o tuo pačiu — ir Tary
bų Lietuvoje, aišku.

Pagaliau, Vakarų šalių gy
ventojai, ir visų pirma Jung
tinių Amerikos Valstijų pi
liečiai, lygindami dvi sociali- 
nes-politines sistemas vis 
dažniau priversti daryti ne
linksmas išvadas apie savo 
kraštus.

Visa tai tiek stambiąją 
antitarybinę propagandą, 
tiek jos tarnaičiukę — lietu
viškųjų nacionalistų spauda 
verčia griebtis melo ir dema
gogijos. Juozas Lapienis

LINKSMOJI STUDENTŲ
PAVASARIO ŠVENTĖ ’

studentais Fizikų

Nuotraukoje: Fizikos fakulteto dekanas profesorius V. 
Kybartas [kairėje] ir Filologijos fakulteto dekanas docentas 
J. Balkevičius su abiejų fakultetų 
dienoje.

B
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Nuotraukoje: Į Filologijos fakulteto kiemą fizikai atvyko 
su savo Dinozauru.

Alvydo Mikutavičiaus nuotraukos

lidi prof
se fizikąms degė žalia švie-

esūra. Visose gatvė-Neįprastas šurmulys nubu- 
dino vieną rytą Vilniaus gat
ves: senamiestį užtvindė 
triukšminga margaspalvė 
procesija. “Skubėkite į ilgai 
lauktą Fi-Di” —kvietė praei
vius skelbimai, “Mūsų ne
daug, bet mes — fizikai!” — 
skandavo karavano dalyviai. 
Tad paslaptingųjų raidžių Fi- I 
Di' prasmė greit išaiškėjo: 
šošHhėje’prasidėjo seniausio 
Alma Mater fakulteto šven- , 
tė — tradicinė, šiemet jau j 
tryliktoji, Fiziko diena — 
linksmiausia, įspūdingiausia 
ir išradingiausia pavasario 
šventė Universitete! • * * *. . . Šventinis saliutas ti nuoširdžios draugystės ši- 
skelbia Fi-Di pradžią. Daug lumą, —■ svečių vardu pasa- 
šiltų žodžių studentams tarė kė Latvijos valstybinio P. 
Fizikos fakulteto dekanas j StuČkos

tas fizikas J. Lorencas.
... B] 

verkai, 
čiau vie 
žada k i 
vėl grįš 
ratorijas 
viena nąuja idėja, ne vienas 
eksperi
naujas iį’ naujas gamtos pa
slaptis.
miesčio gatvelės, žilojo Uni
versiteto mūrai lauks kito 
pavasarių, kitos Fi-Di šven
tės šauklių.

Gražina Liukaitytė

sa . . .
Gausu 

žiavo į 
šventę 
Maskvos, Kijevo, 
Odesos, 
menės 
mokyklų atvyko į Lietuvos 
sostinę pasilinksminti drauge 
su mūsų Universiteto jauni
mu.

— Studentiškam išradin
gumui nėra ribų. Sugrįžus 
sunku bus viską papasakoti 
draugams, nes tokią šventę 
reikia pamatyti, reikia pajus-

s būrys svečių suva- 
vilniečių studentų 

— delegacijos iš 
Tartu,

Sverdlovsko, Tiu- 
ir iš kitų aukštųjų

universiteto studen-
profesorius V. Kybartas, 
nuolatiniai šventės svečiai — 
LTSR Mokslų Akademijos 
akademikai J. Požėla, J. 
Viščakas, fakulteto dėstyto
jai, suruošę sąmojingą im
provizuotą paskaitą. Netru
kus iškilmingas paradas star
tuoja senamiesčio link — iš 
Antakalnio prasideda nuotai
kinga kelionė per visą mies-

Vilniečius stebino triukš
madariai jaunuoliai, pratisai 
kaukiančios sirenos, vidudie
nį ryškiai pliekiantys auto
mobilių žibintai: zirzė filmą- i 
vimo kameros — Lietuvos 
kino studija filmavo Fi-Di, 
kuriai bus skirtas siužetas 
naujame dokumentinio filmo 
“Tarybų Lietuva” numeryje. 
Spragsėjo fotoaparatai — 
arkliais pakinkytu vežimu 
gatvėmis smagiai dardėjo so-

ėsta šventiniai fejer- 
tilsta fanfaros. Ta
nos šventės pabaiga 
los pradžią. Fizikai 
į auditorijas ir labo- 
, kuriose gims ne

entas atskleis vis

O vingiuotos sena-

Remkite

LAISVI

“LAISVĖS” BENDROVĖS DI 
ruošiamos

REKTORIŲ

Ekskursijos i Tarybų
Šiais mūsų laikraščio 70 m. jubi 

ruošiame dvi ekskursijas į Tarybų
Pirmoji išvyks birželio 22 d., grįš
Antroji išvyks rugpjūčio 12 d., gĮrįš rugpjūčio 29
Abi grupės Lietuvoje išbus po 1Q dienų. Pirmoji 

vyks per Helsinkį ir Maskvą, gri 
pačiu keliu. Antroji grįš per Leninu

Kaina iš New Yorko birželio 22 d. grupei $1,410. 
Rugpjūčio 12 d. grupei $1,465.

Prašome visų, norinčių vykti, greit užsakyti 
vietas, prisiunčiant užstato $100.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Lietuvą
liejiniais metais 
Jetuvą.
liepos 8 d.

įš taip pat tuo 
radą.
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TARYBŲ LIETUVOS NAUJIENOS
[MIES l Ų IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUSI

Ispanija gina demokratiją “LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Didžiuojuosi, 
kad esu komunistė

Šiais žodžiais pradeda savo 
pasakojimą Pakruojo “Auksi
nėje varpoje” TSKP XXVI 
suvažiavimo delegatė, M. 
Melnikaitės kolūkio traktori- 
ninkė M Armonavičienė. Su 
Lenino vardu, su Komunistų 
partija, rašo ji, susijusi mūsų 
epocha, musų svajos ir liki
mai.

Delegatė rašo, kad kolūkio 
komunistai visada buvo ir 
yra pirmose gretose, stipri
nant ūkio ekonomika. Nuolat 
pirmauja komunistės M. In- 
bras vadovaujamos Mikelis 
kio padalinio melžėjos. Labai 
rūpėsi<ngai prižiūri žolės 
miltų agregatą J. Strelčiū- 
nas, puikiai javų sėklą pa
ruošia A. Jukna, šauniai dar
buojasi kombainininkas J. 
Skikas. Darbštūs, pareigingi 
seniausio partinės organiza
cijos nario Kazimiero Cibuls
kio sūnūs. Vienas jų, Vladas, 
taip pat komunistas, — pui
kus kombainininkas, apdova
notas Spalio revoliucijos ir 
Darbo raudonosios vėliavos 
ordinais.

Stabilius augimas
Už gerus praėjusių metų ir 

dešimtojo penkmečio rezul
tatus Šakių rajono LKP 60- 
mečio kolūkis pelnė TSRS 
pereinamąją raudonąją vėlia
vą. Vidutinis grūdų derlius 
per penkmeti siekė 35 cnt iš 
hektaro, o išrmižim iš kar- 1 
vės - 4040 kg.

Kolūkis ekonomiškai stip
rėja jau ištisus du dešimtme
čius — nuo to laiko, kai 
Kriūkų kaimo valstiečiai ūkio 
vairą patikėjo buvusiam 
komjaunimo darbuotojui, 
Lietuvos KP XVIII suvažia
vimo delegatui Juozui Bas
čiui, primena “Draugas”. 
Antai vidutiniai pieno išmil- 
žiai kiekvieną penkmetį padi
dėdavo ne mažiau kaip po 
200 kilogramų.

TSKP XXVI suvažiavimo 
nutarimų įkvėpti, kolūkio į 
gyvulių augintojai vienuolik- I 
tojo penkmečio metais pasi ! 
ryžę primelžti iš karvės vi- ■ 
dutiniškai po 4500-5000 kg ; 
pieno, pagaminti šimtui hek
tarų naudmenų po 300 cent 
mėsos. Tokie rodikliai pasie 
kiami tik labiausiai išsivys- į 
ciusių Europos agrarinių ša | 
lių ūkiuose.

Mažo upelio užtvankos
Prie Obelės upelio Kėdai- j 

nių rajone pastatytos septy
nios užtvankos. Tai ištisas 
šliuzu kompleksas, kurio sta
tybai išleista per pusketvirto 
milijono rublių; praneša “Ta
rybinis kelias”. Įrenginius j 
pastatė Kėdainių melioraci 
jos statybos ir montavimo ; 
valdybos hidrotechinės sta i 
t y bos baro darbuotojai.

Originalus Obelės baseino | 
kompleksinio pertvarkymo 
projektas buvo paruoštas, 
atsižvelgiant į Botanikos in
stituto kraštovaizdžio ekolo
gų, kuriems vadovauja pro
fesorius K. Eringis, pasiūly
mą užtvenkti ne pačią Obelę, 
bet jos intakus. Išsiliejusių 
tvenkinių vandenys sausros 
metu bus naudojami aplinki
nių ūkių laukams drėkinti, 
taip pat papildys Obelę. Prie 
tvenkinių ir upelio numaty
tos vietos darbo žmonių poil
sio aikštelėms, valčių prie
plaukoms suprojektuoti pri
važiavimo keliai.

Novatorių įnašas
Kas penktas Klaipėdos 

“Syriaus” gamyklos darbuo
tojas — išradėjas arba racio
nalizatorius. Per pastaruo
sius penkerius metus gamy
boje pritaikyti 26 išradimai. 
Novatorių naujovės davė 
daugiau kaip milijoną rublių 
ekonomijos.

Svarus novatorių įnašas ir

į gamintų kokybę. Dirbiniai 
su kokybės ženklu sudaro 
maždaug du trečdalius visos 
produkcijos. Trečdalis gami
nių patiekiama eksportui.

Gamyklos išradėjai ir ra- 
I cionalizatoriai, informuoja 
i “Tarybinė Klaipėda”, šiemet 
įsipareigojo duoti valstybei 
per 400 tūkstančių rublių 
ekonomijos.

Buitininkų įkurtuvės
Šiaulių pakraštyje, tarp 

1 naujųjų namų kvartalų, pra
neša “Raudonoji vėliava”, 
stojo rikiuotėn vienas mo
derniausių respublikoje bui- 

j tinės tarnybos kompleksų. Į 
Architekto A. Aleknos origi- | 
naliai suprojektuotame pa
state, kur yra pusantro šim
to darbo vietų, patogiai įsi- ■ 
kūrė įvairiausios tarnybos, į 
galinčios suteikti gyvento- ! 
jams keliolika būtiniausių pa
slaugų.

Gamybinis-mokomasis 
kompleksas

Šiemet numatyta užbaigti 
Kauno rajono Mičiurino tary-j 
binio ūkio-technikumo karvi- 
džių statybą. Tai bus 2500 
vietų uždaro ciklo pieninin
kystės kompleksas su 1200 
melžiamų karvių, informuoja 
“Komunizmo vėliava”.

Prie karvidžių suprojek
tuotos mokymo klasės, vidi
nė televizija. Busimieji pieni
ninkystės kompleksų zoo
technikai čia praktiškai susi
pažins, kaip prižiūrėti gyvu
lius ir naudoti našią techni
ką. Netrukus VDR specialis
tai sumontuos “karuselės” 
tipo agregatą, kuriuo konve
jeriniu būdu galima iš karto 
melžti 40 karvių.

Modernus pašarų gamybos 
cechas aprūpins galvij 
koncentruotais, briketais 
granulėmis.

Ugdoma meilė gamtai
Įvairių Kauno miesto vidu

rinių mokyklų moksleiviai du 
kartus per savaitę renkasi į 
Aleksotą, kur įsikūrusi Jau-

Tėviškės 
vaizdas
Daug takų, kelelių, 
Vieškelių plačių 
Raižo mūsų šalį 
Iš visų kraštų.

Gražios žalios pievos 
Puošiasi žiedais, 
Čia bitutės dūzgia 
Ieško sau medaus.

Pakelėmis medžiai 
Stiebiasi aukštai, 
Auga sau linguoja 
Lyg kokie sargai.

us 
ir

i nijoje seka viena po kitos, 
nųjų gamtininkų stotis. Čia | Užtat karalius Chuanas Kar- 
įrengtas turtingos gamtos i losas gynybos ministrui ir 
apsaugos, gėlininkystės, pa- , visų kariuomenės rūšių šta- 
prastosios ir dekoratyvinės ! bų viršininkams yra suteikęs 
sodininkystės laboratorijos.
Vasarą gamtos mylėtėjai lau
ke augina bei stebi augalus.

Stotyje veikia jaunųjų bio
logų mokslinė taryba. Pasi 
dalyti mintimis su jaunaisiais 
gamtininkais ir jų biologijos j mis. Demokratinės jėgos pa- 
mokytojais atvyksta Lietu
vos Darbo raudonosios vėlia
vos ordino žemės ūkio akade
mijos dėstytojai, Vytėnų 
bandymų stoties ir Botanikos 
sodo moksliniai darbuotojai.

Jaunųjų gamtininkų stotis, 
primena “Kauno tiesa”, yra 
iškovojusi geriausios respu
blikoje prizą, apdovanota 
Lietuvos komjaunimo Centro 
Komiteto padėkos raštu.

KETVIRTOJI JUMORISTINĖS - 
FOTOGRAFIJOS RESPUBLIKINĖ PARODAŠįmet politinės krizės Ispa- įjos atstovą. Politinė padėtis 

šalyje normalizuota. Sufor
muotas naujas ministrų kabi
netas, tiriamos karinio maiš
to rengėjų bylos. . Tačiau, 
spaudos nuomone, valdžia 
dabar ėmėsi priemonių tik 
prieš tuos kariškius, kurie 
tiesiogiai buvo įsivėlę į maiš
tą. Ji nelietė tų, kurie buvo 
susiję su plačiu kraštutinių 
dešiniųjų antidemokratinių 
jėgų sąmokslu. Madrido laik
raštis “Diari-16” rašė, kad 
maištininkų vadeiva A. Te- 
cheras Molinas, esantis kalė
jime, nuolat bendrauja su 
vienminčiais ir bičiuliais, 
ypač kariškiais. Laikraščio 
nuomone, su vadeiva susitik
ti niekam nesudėtinga, jis 
ramus ir net linksmas.

Todėl susidariusi padėtis, 
be abejo, ragina Ispanijos 
demokratines jėgas būti bu
driomis.

Apolinaras Sinkevičius

įgaliojimus, kurie artimi ypa
tingosios padėties įvedimui. 
Tai jaudina demokratines jė 
gas nes kariuomenės įgalio
jimus gali panaudoti susido 
rojimui su pažangiomis jėgo-

reikalavo, kad parlamentas 
geriau kontroliuotų armiją ir 
policiją.

Jau praėjo nemažai laiko, 
kai Ispanija pergyveno aštrią 
politinę krizę, kuri galėjo 
baigtis diktatūros grįžimu į 
valdžią.

Penkerius metus prieš 
frankistinės diktatūros pali
kimą darbavosi Ispanijos vy
riausybė, kuriai vadovavo šį-

Pirmasis-šefuojamam ūkiui sausio 29 dieną atsista-
Neseniai pastatytos Ute

nos remonto mechaninės 
įmonės kolektyvas kovo pra
džioje suremontavo pirmąjį 
“Betarus” traktorių. Jis per
duotas šefuojamo T. Tilvyčio 
kolūkio žemdirbiams.

Pasiekusi projektinį pajė
gumą, naujoji įmonė kasmet 
sutaisys daugiau kaip keturis 
tūkstančius traktorių, rašo

tydinęs Adolfas Suaresas. 
■ Buvo paleista frankistinė 
“nacionalinio judėjimo” orga
nizacija, nustojo veikę dikta
toriaus kortesai, kurie buvo 
suformuoti 1942 metais. Pla
čiai atvėrė duris demokrati
niai institutai. Legalizuotos 
politinės partijos, jų tarpe ir 
komunistų partija, pogrindy- 

| je išbuvusi 46 metus. Buvo 
išrinktas naujas parlamen
tas, paruošta ir patvirtinta 
nauja konstitucija. Legali
zuota demokratinių profsą
jungų veikla. Demokratijos 
atkūrimas buvo sėkmingas, 
nes ir socialistai, ir komunis
tai, ir valdančioji demokrati
nės sąjungos centro, ir kitos 
partijos vienijo pastangas, 
statydamos demokratinės Is
panijos pamatus. Tačiau ne
galima teigti, kad per trum
pą šalies demokratizavimo 
procesą dešiniosios reakcijos 
jėgos užsnūdo. Ne. Slapčia 
jos puoselėjo viltį susidoroti 
su demokratinėmis jėgomis, 
ieško būdų grąžinti Ispanijai

Įvairios žinios

Ir pagyvenusi auditorija atidžiai stebi parodos renginius.

laikraščtis “Lenino keliu”.
Plečiasi įmonės gyvenvietė
“Nemuno” vilnonių audinių 

fabriko plėtimasis, jo admi
nistracijos ir visuomeninių 
organizacijų rūpinimasis dar
bininkų buitimi lėmė spartų 
Juodupės miesto tipo gyven
vietės augimą ir gražėjimą. 
Šiuo metu patogiuose įmonės 
žinybiniuose butuose gyvena 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių, primena Rokiškio rajono 
“Spalio vėliava”. Neseniai 
apgyvendintas dar vienas 40 
butų namas, dabar vėl toks 
pat statomas.

Pradėta statyti dar viena 
valgykla - 1 
tilininkų vaikams plečiama šistinės jėgos kariuomenėje, 
vasaros pionierių stovykla.

Parinko

120 vietų. Teks Į diktatūrą. Ypač gyvos profa-

Akys p r g tamsų
Pro tamsa m ■ 
šviesa try kšluuš m.-.s akys 
sminga į mane.
Noriu pu matyli isg 
Ip akių nešiotųjų.

į mane. Non įrodo, 
had velytu man 
gėrio ii dlanis,

T ikr iausia, jos ieško 
manyje kokios kliauties, 
kad paskui galėliį 
iš manęs prisišaipyti.

A š a t s is k i e id ž i u jo m s 
k a i j p i e š t a s p a veik s i a s. 
Bandau įteigti sau, 
kokios lai geros, 
siekį šddum ios akys.

Ale ii ė jve ik ia pašai pą, 
šaltį. 7 v ii tumus atremia 
nepatikimo, baugia neganda 
žėruojantį ;v ibmnį.

Stasys Anglickis

Nestinga ir paukščių 
Čiulbesio gražaus, 
Vaikštai ir gėriesi 
Kaip smagu—smagu.

K. Zakavičienė

Kauno radijo gamykloje pradėjo veikti naujas televizorių 
“Šilelis” surinkimo cechas. Darbo vietos puikiai įrengtos, 
unifikuotos. Daugumoje jų galima atlikti bet kokią 
surinkimo operaciją. Dar šiais metais pirkėjams bus 
patiekta 15 tūkstančių spalvotų “Šilelių~401S”.

Nuotraukoje: Radijo aparatūros reguliuotojai A. Rūbelis 
[kairėjel ir Z. Kulipavičius derina naujus “Šilelius”.

K. Jūrelės nuotr.

Kita vertus, ne viskas klos
tosi taip, kaip to nori, demo- 

A. Petrauskas ! kratinės jėgos. Šalyje, kaip 
| kitose Vakarų valstybėse, 
kasmet aštrėja ekonominė 
krizė. Sparčiai vystėsi ne
darbas: 1976 metais Ispanijo
je buvo 600 tūkstančių be
darbių, o dabar jų priskai
čiuojame iki pusantro milijo
no. Kaip ir kitose kapitalisti
nėse valstybėse, šalyje spar
čiai didėjo infliacijos, kainų

• kilimo tempai. Dėl ekonomi 
i nių sunkumų paaštrėjo nesu- 
i tarimai tarp partijų. Buvo 
suformuotos vis naujos vy
riausybės — per penkis me 
tus šešios — tačiau nė viena 
iš jų nepateikė konstrukty
vios programos, kuri išvestų 
šalį iš krizės. Vyriausybės 
vadovas Adolfas Suaresas, 
nematydamas išeities, atsi 
statydino.

Susidariusi situacija Ispa
nijoje suviliojo dešiniąsias jė
gas imtis perversmo. Kada 
vasario 23 dieną Ispanijos 
parlamentas susirinko į ple
narinį posėdį rinkti vyriausy
bės vadovo, civiliai gvardie
čiai, vadovaujami pulkininko 
A. Techero Molinos, užėmė 
parlamentą ir aštuoniolika 
valandų įkaitais laikė 50 par
lamento narių ir vyriausybę.

Reakcionierių išpuolis žlu
go. Jo nerėmė nei kariuome
nės dauguma, nei Ispanijos 
liaudis. Atvirkščiai, visos po
litinės partijos, valstybinės 
ir visuomeninės organizaci
jos, bažnyčia demokratinės 
profsąjungos ragino surengti 
bendranacionalinį protesto 
streiką su Šukiais “Apginti 
demokratiją, konstituciją ir 
laisvę” “Ne -- karinei dikta
tūrai!”

Vasario 25 dieną, Ispanijos 
parlamentas išrinko naują 
vyriausybės vadovą Leopol
dą Kalvo Sotelą — demokra- 

I tinės sąjungos centro parti-

New York. — Gegužės 25 
d., Vainikų dieną, Washing 
tone rengiama didelė demon
stracija, prie Lincolno pa
minklo, ten, kur Martin Lu
ther King, Jr., 1963 m. 
kalbėjo civilinių teisių mitin
ge, kviesdamas atiduoti, kas 
Amerikos juodajai rasei pri
klauso. Demonstraciją ren
gia Committee to Stop Child
ren’s Murders. Daugiausia 
norima atkreipti dėmesį į 
vaikų žudynes Atlantoje.

Philadelphia, Pa. — Ame
rikoje lankosi pasaulio taikos 
judėjimo lyderiai. Pirmojo 
susitikimo su amerikiečiais 
metu čia kalbėjo World 
Peace Council prezidentas 
Romesh Chandra, kviesda
mas daryti spaudimą į prez. 
Reaganą, kad jis pradėtų 
pasitarimus su TSRS dėl 
nusiginklavimo.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybės kvietimu 
antrojoje gegužės pusėje ofi
cialaus vizito atvyks Meksi
kos užsienių reikalų minis
tras Jorge Castaneda.

AmerikosNew York, 
studentų draugijos pakvies
ti, atvyko du studentai iš 
Salvadoro. 
Ameriką ir 
kalbės apie 
genocidišką
kaskart blogėjančias gyveni
mo ir mokymosi sąlygas.

Jie keliaus po 
universitetuose 

karinės chuntos 
veiklą ir apie

London. — Sunkvežimio 
vairuotojas Peter Sutcliffe 
teisme prisipažino, kad nužu
dęs 13 moterų, bet teisinosi, 
jog dievas jam pavedęs žu
dyti prostitutes, nes jos 
esančios “žemės šiūkšlės”.

Belfast. — Numirė ir an
tras Airijos Respublikonų ar
mijos kovotojas, Maze kalėji
me badavęs už politinio kali
nio statusą Airijos kovoto
jams. Francis Hughes mirė 
gegužės 12 d., išbadavęs 59 
dienas. Tame pačiame kalėji
me dar tebebadauja kiti du 
Airijos laisvės kovotojai, 
taip netoli mirties. Britų 
valdžia, kuri tuos kovotojus 
laiko paprastais kriminalis
tais, sako, kad jie patys savo 
noru atsiima gyvybę.

Washington. — Reagan o 
administracija pasveikino 
naują Prancūzijos prezidentą 
Francois Mitterandą, bet ne
reiškė jokio entuziazmo, nes 
prisibijo, kad socialistas pre
zidentas galįs įjungti komu
nistų į savo vyriausybę.

GERIAUSIA DOVANA 
MUS V DRAUGUI - 

UŽRAŠYKITE “LAISVĘ”

V. Gulmano nuot r.

................. o kur trys vyrai susėdo ....
V. Gulmano nuotranka

“Sūduvos” fotoklubo pirmininkui R. Linioniui įteikiamas
“Didžiojo sūrio” prizas. V. Gulmano nuot r

Juokas yra gana rimtas 
dalykas. Didysis rusų rašy 
tojas N. Gogolis teisingai 
pastebėjo, kad juoko, pajuo
kos bijo net tas, kuris nieko 
nebijo. Padaryti gerą jumo
ristinę nuotrauką taip pat 
nėra labai lengva, gal net 
sunkiau, negu padirbėti prie 
geros reportažinės ar meni 
nės. Čia reikalinga daug pa
stabumo, nuojautos. Na, o 
jei dar dailininkas jumoristas 
prideda savo komentarus 
įvairių piešinėlių pagalba, ta
da ir iš pirmo žvilgsnio rimta 
nuotrauka sukelia šypsena. 
Tokiu maždaug devizu ir 
buvo pravesta Kapsuke ket
virtoji respublikinė jumoris
tinės fotografijos paroda, ati
daryta balandžio 1 d., kuri 
jau tvirtai įaugo į mūsų 
miesto tradicijas.

Dalyvių skaičius nemažas. 
Virš dviejų šimtų. Tai pati | 
gausiausia paroda. Reikia ti- j 
kėtis, kad penktoji jubilieji
nė visais atžvilgiais pralenks 
buvusias. Naujovė buvo ta, 
kad ši paroda buvo atidary
ta, skambant smagiems kai
mo kapelos garsams, prie 
Šešupės, po atviru dangum. 
Gerą nuotaiką sukėlė graži, 
saulėta diena, juoba, kad ir 
saulutė savo spindulių negai
lėjo. Kiek vėliau paroda bu
vo perkelta į kraštotyros 
muziejų.

Foto technikos požiūriu ši 
paroda buvo įvairesnė, negu 
ankstesnės, matėme eilę 
montažų, koliažų, todėl žiū
rėti ir stebėti nuotraukas ne
buvo nuobodu. Tikrai gerų 
kadrų parodė žinomi mūsų 
foto meistrai kaip A. Maci
jauskas, R. Požerskis, J. i

1 Vaicekauskas, nuo kurnu 
I neatsiliko ir kapsukiečiai H 
i Linionis, R. Rusteika, V Ur 
banavičius. Buvo ir šių » ilu 
čių autoriaus keli kadrai

Visi parodos dalyviai buvo 
apdovanoti atminimo moda 
liais. diplomais o mūsų Su 
duvos” foto klubo pirminm 
kas gavo ir “Didžiojo su\al 
kietiško sūrio” prizą, kurį 
visi drauge kiek vėliau diau 
giškai sutaršėm.

Didelį vaidmenį čia atliko 
ir jumorist inių parodų mmla 
tinis ir nepamainomas ko 
mentatorius dailininkas An 
drius Deltuva, kuriam už 
kruopštų darbą buvo įteikta 
karūna iš pilnų suvenyrinių 
pieno konservų fabriko gami
nių dėželių, todėl ji kiek tai 
svėrė.

Jumoristinę programos da 
lį atliko LTSR liaudies artis
tė R. Varnaitė ir akt. V. 
Eidukaitis, milicijos ir kultu 
ros mokyklos meninės agit- 
brigados, satyrikas poetas 
A. Dabulskis, daug prisidėję 
prie geros nuotaikos sukūri
mo.

Na, o vertinant nuotraukas 
ištisai, mano nuomone, dar
bų buvo gana gerų, bet 
pirmo ryškumo žvaigždžių, 
palyginus su a n k s te s nė m, 
buvo mažiau. Jei nebūtų 
gerų ir šmaikščių dail. A. 
Deltuvos komentaru, kai k u 
rios nuotraukos šiai parodai 
nebūtų tikę, nors ir atliktos 
techniškai gerai, be priekaiš
tų. Reikalinga manyti, kad 
visi kaupia jėgas ateinančiai 
penktą; jumoristinei, kuri 
įvyks po dviejų metų.

V. Gulmanas
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Už suvienytą Kanada ir jai 
naują konstituciją

PREMJERO PIERRE ELIOT TRUDEAI 
PAREIŠKIMO SPAUDAI

Šiuo metu musų konstitucija 
yra Britų Parlamento Aktas, ir 
tik šis parlamentas turi teisę 
keisti pačias svarbiausias jos 
dalis. Jeigu atsivežtume konsti
tuciją j Kanadą, atitinkamai vei
kiant vyriausybėms, pagaliau 
galėtume ją čia keisti. Iki šiol 
kas kartą, kai norėjome pakeisti 
ikaikurias mūsų bendro gyveni
ni o taisykles, privalėjome 
kreiptis į Vestminsterio parla
mentą. Tai tapo mūsų tautine 
geda.

Šio klausimo išsprendimas 
yra labai svarbus musų vystimo- 
si procesui. Yra svarbių nesuta
rimų tarp federacinės vyriausy
bės ir provincinių vyriausybių 
tokiuose klausimuose, kaip ju
risdikcija įvairiose vietovėse, 
arba kaip pagerinti augščiausio- 
jo teismo ir senato veiklą, kad 
galima butų geriau patenkinti 
augančios šalies poreikius. Šiuo 
metu nėra veiksmingo metodo, 
kuriuo remiantis galima būtų 
keisti konstituciją ir tuo būdu 
išvengti vyriausybinių nesutari
mų Kanadoje.

Mes privalome keisti savo 
konstituciją čia, Kanadoje, jei 
norime pagerinti savo federaci
ją Provincijų premjerai sutin
ka, kad mūsų konstitucija turi 
būti “sudaryta Kanadoje". Di
delio pritarimo susilaukė lygy
bės principo išlaikymas konsti
tucijoje; taip pat remiamas yra 
tvirtinimas, kad mums reikalin
ga teisių ir laisvių charta, kuri 
saugotų kanadiečių teises ir 
teiktų galimybę pasireikšti jų 
daugi aku lt ūriškumui.

Remiama taip pat nuomonė, 
kad mums reikalinga veiksmin
ga formulė, įgalinanti mus keis
ti konstituciją. Si formulė turi 
būti įrašyta mūsų konstitucijo
je. Bet šios nuomonės kritikai 
tvirtina. kad nieko nereikia da
ryti, nors ir sutinka su mumis, 
kad keisti konstituciją yra bū
tina.

Šios problemos nėra naujos. 
Taip pat nėra naujas dalykas 
jieškoti būdo, kaip pakeisti 
konstituciją. Tik vieną kartą, t. 
y. 1971 m. Viktorijoje, visos vy

Vilniaus V. Kapsuko univ 
10-tąsis bendrabutis

Vilniaus V. Kapsuko universiteto dešimtasis studentų 
bendrabutis jau eilę metų pripažįstamas geniausiuoju 
respublikos aukštųjų mokyklų bendrabučių tarpe. Čia 
sumaniai organizuojamas auklėjamasis darbas, studentų 
buitis. Jaunimas aktyviai dalyvauja teminiuose vakaruose, 
konkursuose, įvairiose varžybose.

Nuotraukoje: Čia — mdsų namai! — sako bendrabučio 
gyventojai. K. Driskiaus nuotr.

riausybės vienbalsiai pritarė 
keitimo formulei. Deja. Kvebe- 

; ko vyriausybė nustojo ja remti, 
i Norėčiau pridurti, kad tai įvyko 
i todėl, kad ji norėjo nuolaidų ki

tose srityse. Daugelis kitų pro
vincijų pasekė Kvebeko pavyz- 

i džiu ir,, nors jos sutinka su pat- 
I riacijos idėja, tačiau atsisakė 
i remti mūsų pasiūlymus, jei ne- 
1 bus nuolaidų.

Bet aš esu įsitikinęs, kad tai 
yra paskutinė mūsų galimybė.

I Begalinės diskusijos neduos jo- 
I kių rezultatų, jei nebus to rne- 
l chanizmo. kuris pateiks mums 
j sprendimą. Mes netvirtiname. 
’ kad tik mes vieni turime teisin- 
I gą pataisų formule Atvirkščiai, 
i po patriacijos mes siūlome Įves- 
! ti pereinamąjį laikotarpi. Jo 
, metu provincijos gali pasiūlyti 
i alternatyvinę formulę, jei joms 
j netinka ta formulė, is esmes ta 
i pati, kurią jos pripažino Vikto- 
Į rijoje. Tuo atveju, jei išaiškės, 
Į kad abi formulės netinka, butų 
I siūlomas visų gyventojų atsi- 

klausimas. Kitaip sakant, jei 
mūsų vyriausybes negali susi-

■ tarti, tuomet kanadiečiai nutars 
i už mus. Mes tik prašome, kad

provincinės vyriausybes apsi
spręstų, kas joms pačioms yra 
reikalinga.

Aš nesutinku su tais, kurie 
| mėgina suskaldyti kanadiečius, 
i sakydami, kad į tą ar kitą pro- 
j vinciją reikia ypatingai atsi- 
; žvelgti; esą reikia padaryti taip,
■ kad kokios nors provincijos ne- 
I paliestų toks ar kitoks konsti- 
1 tucijos pakeitimas Mes ne 
į atskiros šalys, mes esame viena 
1 valstybė, ir mums reikalinga 
> tokia konstitucija, kuri teikia

visiems kanadiečiams lygias tei- 
I sės ir kuri atspindi visų kana- 
I diečių troškimą, kad jų vyriau

sybės dirbtu kartu ir sukurtu 
j geresnę Kanadą. Aš esu Įsitiki- 
i nęs, kad tos priemones, kurias 
i mes siūlome, atitiks tuos reika- 
' lavimus. Aš taip pat nuoširdžiai
■ tikiu, kad mes turime veikti da

bar, kitaip mes dar penkiasde-
! šimt metų nematysime pažan

gos mūsų federacinės sistemos 
atnaujinime.

BUTUME SVEIKINĘ SU 
ŠEŠIASDEŠIMTMEČIŲ

[NERIMANTĄ NORAGĄ PRISIMENANT]

Kovo 27 d. sukako 60 metų, 
kai gimė lietuvių rašytojas 

Albinas Morkus

Neilgai jis buvo tarp mūsų, 
tačiau pėdsaką pažangiam 
Amerikos lietuvių spaudos 
darbe paliko gilų. Ir prisime
name ryškiau Albiną Morkų 
ypač todėl, kad jis atėjo pas 
mus ne iš darbininkų judėji
mo, kaip tai įprasta pažan
giojoje Amerikos lietuvių 
spaudoje, bet iš vadinamų 
“dipukų”, Antrojo pasaulinio 
karo pabėgėlių, kurių daugu
ma buvo aptekę antitarybine 

į neapykanta (mažiau, bet vis 
i tiek pakankamai — ir dabar 
Į tokių lieka). Jaunas, aukš
tuosius mokslus ėjęs, išsila
vinęs, tarp pokario pabėgėlių 
rašytojų ir kitų kūrėjų daug 
pažįstamų bei draugų turė
jęs, A. Morkus giliai nusivy- 

’ lė “vaduotojų” veikla ir sura
do vietą tarp mūsų, senųjų 
ateivių, pažangiečių. Prisi
žiūrėjęs “patriotinio” veiki- 

I mo iš arti, pamatęs koks jis 
Į svetimas tikrajam patriotiz- 
į mui ir lietuvių tautos intere- 
I sams, A. Morkus sugebėjo 
į surasti išeivijoje nuoširdžius 
j draugus — pažangius lietu

vius, kurie, kaip jis sakyda
vo ne kartą, buvo vieninte
liai tarp tautiečių Amerikoje 
idealistai (žinoma, ne pasau
lėžiūrine prasme, o savo 
veiklos tikslais ir elgesiu).

Albinas Morkus, iš vienos 
pusės, suteikė “Vilniai” para

Kodėl neišganius . . . savęs?
Gerai žinome, kaip įvai

riausi “veiksniai” jau nebe 
pirmas dešimtmetis “vaduo
ja” Lietuvą ir jos žmones. 
Pastaraisiais metais jie aud
ringai išvystė naują veiklos 
formą — Lietuvos žmonių 
dvasinį ganymą.

Iš tiesų, atvertus bet kokį 
čikagiškai-patriotišką laik
raštį, jo puslapiuose rasi tokį 
dievobaimingumą, tokį sielo- 
jimąsi dvasios penu, dvasi
niais ganytojais, kad net 
gražu (nors, pastebėsime 
skliausteliuose, patys redak
toriai tiki į vienintelį realų 
dievą — Dolerį). Iš kur visa 
tai?

Fenomeno paslaptis pa
prasta: visas šis pamaldumas 
nukreiptas į Lietuvą ir per
šamas jos žmonėms. Anot 
minimos spaudos (o taip pat 
pačių įvairiausių radijo “bal
sų”, nukreiptų į Lietuvą) 
išeitų, kad visi žmonės ten 
tik ir svajoja, kaip čia nuėjus 
į bažnyčią, gi kone 90 pro
centu jaunuolių veržte ver
žiasi į Kauno kunigų semina
riją. Ir jei ne Tarybų val- 

i džia — dabar Lietuvoje būtų 
tik dvi žmonių kategorijos: 

| ganytojai ir ganomieji.

Si propaganda skirta, be 
abejonės, labai naiviems 
žmonėms, tiems, kurie nepa
jėgia suprasti, kad religijos 
vaidmuo smunka visame ci
vilizuotame pasaulyje, tame 
tarpe ir taip “veiksnių” gar
binamose Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Tiems, kurie elementarų 
teiginį norėtų paskelbti ko

“LAISVĖ”

mą, bendradarbiaudamas sa
vo įdomiais, turiningais raš
tais, prisidėdamas prie mūsų 
ideologinės kovos, iš kitos 
pusės, pažangi spauda jam 
sudarė galimybes atskleisti 
savo publicistinius sugebėji
mus. Didelis smūgis Altos 
“trijulei” buvo A. Morkaus 
knyga “Vaduotojai iš arti”, 
kurią jis atsivežė į Lietuvą ir 
ten išleido. Mums Nerimanto 
Norago slapyvarde pasirašy
ti raštai “Vilnyje” sudaro 
reikšmingą ir įdomų mūsų 
pažangios spaudos istorijos 
puslapį. Dalis tų raštų, su
rinkti į 1969 m. Vilniuje 
išleistą A. Morkaus publicis
tinių raštų rinkinį, ir šian
dien yra aktualūs savo temo
mis, klausimų kėlimu ir atsa
kymais, savo problematika.

Deja, A. Morkus pats ne- 
beišvydo jau šios savo kny
gelės: 1963 m. grįžo iš JAV į 
Lietuvą, pasirodo, rimtai 
sirgdamas, ir 1967 m. rug
pjūčio 27 d. mirė Vilniuje. O 
juk š. m. kovo 27.d. jį, kilusį 
iš Punsko, lietuviško kaimo 
Šiaurės Lenkijoje, būtume 
sveikinę su šešiasdešimtosio
mis gimimo metinėmis. Ku
pinas gyvenimo džiaugsmo, 
plačių interesų, besidžiau
giantis grįžimu į tėvų kraštą, 
A. Morkus nebespėjo įgy
vendinti daugelio savo kūry
binių planų. Laimei, jis spėjo 
pamatyti savo apsakymų bei 
apysakų knygas, kurios išėjo 
Tarybų Lietuvoje — “Balta
sis miestelis” (1962) ir “Susi
tikimas” (1965). Šie rinkiniai 
ir jo kūrybos pomirtinė rink
tinė “Laukinių Vakarų mado
na” (1970) įtvirtino Albino 
Morkaus, Lietuvos Tarybi
nių rašytojų sąjungos nario, 
vardą lietuvių literatūroje. 
Ir tai mums, pažangiems 
JAV lietuviams labai malonu 
žinoti, paminint A. Morkaus 
sukaktį — jis į lietuvių lite
ratūrą atėjo iš mūsų tarpo.

K. Vilnietis

munistine ar ateistine propa
ganda, patartume pavartyti 
tikrai didžiai religingą “Dar
bininko” savaitraštį. Kas jau 
kas, o jis religijos reikalus 
turėtų tikrai išmanyti.

Taigi, “Darbininkas” kartą 
nusprendė pasidairyti savo
je, dipukinėje padangėje ir 
pasižiūrėti: o kaip gi yra su 
ganomaisiais ir ganytojais 
čia?

Pasidairė ir padarė labai 
nelinksmas sau išvadas — 
cituoju savaitraštį:

“Išeivijoje, kur religijos 
praktikavimas laisvas, kuni
go darbas respektuojams ir 
seminarijų durys visiems at
viros, lietuvių tarpe pašauki
mo į kunigus padėtis yra 
liūdna ir be regimų prošvaiš- 
čių.

Per paskutinius kelerius 
metus visame laisvajame pa
saulyje buvo įšventinti tik 
keli lietuviai kunigai”.

Ir be šito fakto “Darbinin
kas” atvirumo bei liūdesio 
pagautas, pripažįsta dar 
daug ką:

“Dabar laisvajame pasau
lyje dar yra apie 600 lietuvių 
kunigų. Tačiau tas nemažas 
skaičius yra labai apgaulin
gas, nes tik apie 20 kunigų 
yra jaunesni kaip 50 metų, o 
apie 70 procentų visų išeivi
jos kunigų artėja prie septy
niasdešimt metų arba juos 
jau yra peržengę.
... Ir lietuvių vienuolijų— 

tiek vyrų, tiek moterų — 
narių skaičius mažas ir jų 
amžius peržengęs”.

“Darbininkas” kelia klausi
mą:

Bendradarbiavimo 
maršrutais
Tris pavasario savaites 

Jungtinėse Valstijose pralei
do Tarybinių draugystės 
draugijų sąjungos delegaci
ja — darbininkų, mokslinin
kų, valstybės veikėjų, dvasi
ninkijos atstovų grupė. Dele
gacija aplankė šalies sostinę 
Washingtoną, Atlantą, San 
Diego, Seattle, New Yorką 
ir Philadelphia. Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos draugystės 
draugijos iniciatyva buvo 
rengiami susitikimai pagal 
profesijas ir interesus. Seat
tle ir New Yorke tarybiniai 
darbininkai susitiko su Ame
rikos profsąjungų atstovais.

Tarybinės delegacijos na
riai davė keletą interviu vie
tiniams laikraščiams, radijui, 
televizijai.

Šioje kelionėje dalyvavęs 
Klaipėdos miesto ligoninės 
vyr. gydytojas, LTSR nusi
pelnęs gydytojas Antanas 
Vinkus turėjo progos susitik
ti su savo kolegomis ameri
kiečiais.

Svečiai.iš Tarybų Lietuvos 
taip pat aplankė “Laisvės” 
laikraščio redakciją ir pa
sveikino jos darbuotojus su 
šio laikraščio 70 metų sukak
timi.

Tarybiniai svečiai dalyva
vo San Diego miesto tarybos 
posėdyje. Miesto meras J. 
Wilsonas pažymėjo, kad jam 
buvo malonu matyti tarybinę 
delegaciją miesto tarybos po
sėdyje, kvietė stiprinti Tary
bų Sąjungos ir JAV visuo
meninius ryšius.

Maskvos Tarybos deputa
tę, Maskvos kombinato 
“Triochgornaja manufaktū
ra” audėją Valentiną Pogibe- 
levą ir Kauno miesto Tary
bos deputatą Juozą Jaruševi
čių priėmė New Yorko mies
to tarybos narė Carol Gri- 
tzer. Jie taip pat kalbėjosi su 
New Yorko miesto meru 
Edvardu Koch.

— Mes, žinoma, supranta
me, — pasakė atsisveikinimo 
vakare Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos draugystės draugi
jos New Yorko skyriaus na
rys Hajas Mejersonas, —- 
kad JAV yra jėgų, nesuinte
resuotų gerais mūsų šalių 
santykiais. Bet mūsų šalyje 
yra kur kas daugiau žmonių, 
trokštančių gyventi taikiai ir 
draugiškai su didžiąja tarybi
ne liaudimi.

Sigitas Krivickas
(Vilniaus “Tiesa”)

“Kas kaltas, kad pašauki
mų staiga nebėra? ir pats 
atsako į jį:

“Didžiausios reikšmės turi 
draugai, namai, mokykla”.

Atsakymas, be jokios abe
jonės, nieko nesako: juk di- 
pukinio jaunimo draugai tu
rėtų būti religingi, o ką jau 
bekalbėti apie namus — jei 
tikėti “Darbininku”, “Drau
gu” ir panašiais leidiniais, tie 
namai turėtų būti tiesiog 
mini bažnyčios . . .!

Realybėje yra kitaip: mo
dernus gyvenimas daro savo, 
ir visuose kraštuose tiek 
tikinčiųjų, tiek dvasininkų 
skaičius natūraliai mažėja.

Ši tiesa — nori tą pažymėti 
ir pripažinti “Darbininkas” 
ar ne — liečia ir dabartinę 
Lietuvą, jos žmones: jie di
džioje daugumoje nebenori 
būti nei ganytojais, nei gano
maisiais.

Taigi, amerikieiškiems ga
nytojams belieka rūpintis tik 
savimi. Juozas Lapienis

Washington. — Federali
nis biuras, tyrinėjantis rūky
mo žalą sveikatai, praneša, 
jog per pastaruosius penkio
lika metų Amerikoje suma
žėjo rūkorių (tiek vyrų, tiek 
moterų) beveik dviem milijo
nais.

RADIO VILNIUS INVITES YOU
TO TAKE PART IN THE COMPETITION 
“WHAT DO YOU KNOW ABOUT LITHUANIA?” 
The winners will be presented with valuable 
national Lithuanian souvenirs, albums with photo
graphs of Lithuania and record 
Lithuanian music. Each contestant 
souvenir by post.
The questions of the Radio Vilnius competition are:
1. What is the geographic situation and the 

political-economic system of Lithuania?
2. In which century was the Univer 

founded?
Which Lithuanian writers, composers and art
ists do You know?

4. What is the name of the mineral used for 
adornments that Lithuania has been long 
famous for?
Radio Vilnius programmes will he 

the questions. If You decide to take part in the 
competition, Your answers should 
Radio Vilnius by December 1, 1981.

We look forward to Your answers and wish You 
success.

Radio Vilnius broadcasts in English at 9:30 p. m. 
GMT on 666, 1107, 1557, 6100 KHz and at 10 p. m. 
GMT on 11735, 12060, 15180 and 178?0 KHz.

Radio Vilnius 
Lithuanian SSR

USSR

3.

sity of Vilnius

p You answer

be mailed to

KALBA VILNIUS!
Kasdien 9 valandą vakaro 

ir 12 valandą nakties Green
wich laiku pasigirsta Tarybų 
Lietuvos radijo programos 
užsieniui šaukiniai. Radijo 
pranešėjas kreipiasi į tūks
tančius toli nuo tėvų žemės 
įvairiose šalyse gyvenančių 
lietuvių, kviesdamas klausy
tis Tėviškės balso. Išeiviai iš 
Lietuvos ir gimtosios kalbos 
neužmiršę jų vaikai girdi 
eterio bangomis sklindantį 
lietuvišką žodį, klausosi lie
tuviškos muzikos. Tarybų 
Lietuvos radijo programa 
anglų kalba pradeda po lietu
viško pusvalandžio ir tęsia
ma 10 valandą trumposiomis 
bangomis.

Ką naujo atnešė 1981-ieji? 
Tarybų Lietuvos radijo laidų 
užsieniui redakcija pertvarkė 
programas tiek lietuvių, tiek 
anglų kalba.

Ką Vilniaus radijas trans
liuoja tiems, kas klausosi 
Tarybų Lietuvos balso 9 va
landą vakaro?

“Informacinė studija’’ 
trumpai supažindina su svar
biausiais įvykiais pasaulyje, 
su Tarybų šalies ir Lietuvos 
naujienomis. Sekmadienį ga
lite klausytis laidos “Žvel
giant iš Vilniaus” — čia 
liečiamos užsienio lietuvių 
gyvenimo problemos, pole
mizuojama su kai kuriomis 
išeivių spaudoje pareikšto
mis mintimis ir pan.

Tarybų Lietuvos ryšių su 
užsienio šalimis temai skirta 
laida “Lietuva pasaulyje, pa
saulis Lietuvoje”, kuri trans
liuojama penktadienį. Tre
čiadienį ir šeštadienį su mū
sų respublikos ekonomika 
supažindinama laidose “Lie
tuva šiandien”. Ketvirtadienį 
transliuojama valandėlė 
“Mokslas ir technika Lietu-• M voje .

Į radijo klausytojų pagei
davimus atsižvelgiama, ruo
šiant visas laidas, o sekma
dienį transliuojama speciali 
laida pagal klausytojų laiš
kus.

Apžvelkime pagrindines 
laidas, kurias Vilniaus radi
jas transliuoja 12 valandą 
nakties trumposiomis bango
mis.

Išeivijos gyvenimui, jos 
ryšiams su tautos kamienu 
skiriama valandėlė “Toli nuo 
tėvynės”, girdima pirmadie
nį.

Pernai vienas populiariau
sių buvo laidų ciklas “Mūsų 
gyvenimas”. Dabar jis išau
go į radijo žurnalą, užimantį 
beveik visą šeštadienio pus-’ 
valandį. Čia apie savo kas
dieninį gyvenimą, darbą ir 
laisvalaikį, džiaugsmus ir rū
pesčius kalba Lietuvos žmo-
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s of national 
will receive a

apima

anksčiau, sekma -

įvairiose Lietu* 
ėse, susitikti su

nės — miestiečiai ir kaimie
čiai, seni ir jauni, įvairiausių 
profesijų ir interesų. Čia 
išeiviai turi progą apsilanky
ti mūsų šeimose, iš arčiau 
pažinti musų buitį ir būtį. 
Viską, kas liečia žmogų — 
serviso tarnyba ar sveikatos 
apsauga, tarkim, dalyvavi
mas meno saviveikloje, pro
fesinių sąjungų ar vietinių 
Tarybų veikloje 
šios laidos.

Kaip ir 
dienį galite klausytis valan
dėlės “Tėviškės keliais” — 
apsilankyti 
vos vietov
įdomiais žmonėmis, pasiklau
syti jų pasakojimų, pasidai
ryti po tėvų žemės gamtą.

Klausyto, 
ketvirtadie 
vaitę ruošiamos laidos “Isto
rija mūsų ąkimis” arba “Li
tuanistinė panorama” (apie 
lietuvių kalbos, literatūros, 
tautosakos, Lietuvos istori
jos ir kitus tyrinėjimus).

Norėtume atkreipti klau
sytojų dėnįr-- •’ ■,no1 ‘~
metais tris 
sį transliuojamą literatūrinę 
valandėlę, pavadintą pirmai
siais Kristijono Donelaičio 
nemirtingos poemos “Metai” 

“Jau saulelė vėl 
...” Valandėlėje 

tuvių poetų pos- 
ojama apie šian- 

L;etuvos rašytojų 
kilba literatūros 
ir

•jus gali sudominti 
spiais kas antrą sa- 

esį į 1981-aisiais 
kartus per mėne-

mėnesį literatū-

žurnalui. Radijo 
ne kartą laiškuo-

žodžiais — 
atkopdama 
skamba lie1 
mai, pasak 
dieninės 
kūrybą, 
kritikai, 
kūrėjai.

Kartą per
rinė valandėlė užleidžia vietą 
muzikiniam 
klausytojai
se prašė daugiau vietos skir
ti muzikai, jlų pageidavimas 
patenkinamus.

Jeigu Jū$ norite išgirsti 
gyvą savo tėvų žemės žodį, 
įsijunkite radijo imtuvus de
vintą valanc 
liktą valand 
wich laikų.

9 vai. vakaro Greenwich 
laiku mūsų
666, 1108, 1557 ir 6100 kilo- 
hercų dažnu 
ties Green v
laidų klausykitės 11735, 
12060, 1518C 
cų dažnumu.
laidos anglų 
tais pačiais 
vai. vakaro 
vidurinėmis
trumposiom^ bangomis.

žinoma, patys

ą vakaro ir dvy- 
į nakties Green-

laidos girdimos

mu. 12 vai. nak- 
ich laiku mūsų

, 17870 kiloher- 
Vilniaus radijo 
kalba girdimos 

dažnumais 9.30
Greenwich laiku 
r 10 vai. vakaro

čempionas Mu- 
paskyrė $400 

uką fondui, ski-

Atlanta. -4 Buvęs sunkaus 
svorio bokso 
hammad Al: 
tūkstančių a 
riamam atlydinti asmenims,
kurie prisidęs prie juoduku 
vaikų žudikų suradimo.
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SVEIKINIMAI “LAISVĖS” 70 M. JUBILIEJAUS PROGA
Aukos prisiųstos nuo balandžio 18 d. iki gegužės 7 d.:

J. ir M. Daujotai, Benld, Ill......................................... $100.00
N. Buknienė, Brooklyn, N. Y........... ............................... 70.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.................................  70.00
Paul ir Teklė Nukai, Ashfield, Mass.............................. 70.00
Ema ir Antanas Byrai, London, Canada........................70.00
Alice Jonikienė, Kingston, N. Y..................................... 70.00
Walteris ir Josephine Dorinai, San Diego, Cal.............70.00
Ludvika R. Bartkienė, Linden, N. J. . ....................... 70.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis.............................  .58.00
J. F. Deltuvai, Baltimore, Md., per O. Kučiauskaitę .50.00
V. Masienė, Weston, Ont., Canada, per J. Ylų........... 50.00
Juozas ir Juzė Žiūrai, Hot Springs, Ark........................ 28.00
Hungarian Word, Inc., New York, N. Y........................25.00
K. Yurgon, Chicago, Ill...................................................25.00
Kostancija Rušinskienė, Brooklyn, N.Y...................... 25.00
Stanley Stasi, Secaucus, N. J., prisiminimui trijų
mirusių brolių Stasiukaičių, tėvo Vinco
ir dėdžių Karolio ir Jurgio............................................. 25.00

Emelia Liepienė, Holliswood, N. Y.................................25.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada............................25.00
Benjamin F. Kubilius, Hot Springs, Ark....................... 25.00
Ukrainian Daily News, Inc., New York, N. Y..............25.00
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada............................25.00
L. Bikulčius, Woodhaven, N. Y. ................ 20.00
K. ir A. Naravai, Shenandoah Heights, Pa....................18.00
Julia Šimkus, Brooklyn, N. Y............ ..............................15.00
Mildred H. De Vos, Baltimore, Md.......... ......................13.00
J. Stanienė, Baltimore, Md., per O. Kučiauskaitę . . . .10.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md......................................10.00
Joseph Kireilis, Johnson City, N. Y................................10.00
K. Makarevicius, Vancouver, B. C., Canada................ 10.00
Klemas Budreckas, Brooklyn, N. Y................... 8.00
F. B. Kelly, Rodney, Ont., Canada..................................5.00
J.Kausyla.Ville D’Anjou,Que..Canada,per P.Kisielienę5.00 
William Malin, Brooklyn, N. Y..........................................5.00
Frank Ramanauskas, Dorchester, Mass.......................... 5.00
B. Tamusietis, Longueiuil, Que., Canada........................ 5.00
Romas Schiller, Frankfurt, West Germany.................... 5.00
Joe Vertelka, Simcoe, Ont., Canada................................ 5.00
M. Gillam, Victoria, Australia..........................................5.00
U. Sasnauskienė, per A. Ylienę,
Willowdale, Ont., Canada............................................... 4.00

Mary Riker, New Britain, Conn........................................3.00
Sarah Bimbienė, Hawthorne, N.J....................................3.00
.Jim Puzin, Montreal, Que., Canada................................2.00
J. Balaišis, Suce Rosemont, Montreal, Canada,
per P. Kisielienę...............................................................1.60

* * *
Aukos priduotos per suvažiavimą ir banketą:

Iš Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę—
Teofilė Masienė ir Stefanija Masytė ...................... $1,020.00
Frank Ulinskas............................................  100.00
Detroito Lietuvių Klubas............................................. 100.00
Frank Yoshonis.................................................................70.00
Vincas Kirvela...................................................................70.00
Anna Dočkus.....................................................................70.00
Adele Klimavice...............................................................50.00
Anna Daukus.....................................................................50.00
L. L. D. 52 kp.................................................................... 25.00
Detroito Moterų Pažangos Klubas ................................25.00
Servit ir Ruth Gugas....................................................... 25.00
Adele Wardo.....................................................................25.00
Mikas ir Pat Stunskas..................................................... 25.00
Frank ir Sophie Nakas..................................................... 25.00
Stefanija Masytė sugrąžina “Laisvės” vajaus dovaną .25.00 
Elizabeth Ulinskas........................................................... 20.00
Charles ir Anna Mack.................................................... . 20.00
Pat Stackwell ................................................................... 15.00
George Janonis................................................................. 10.00
Matilda Rudzevičienė....................................................... 10.00
Alfons ir Emma Rye......................................................... 10.00
Albinas ir Susan Bubnelis.................    . 10.00
Kęstutis ir Antonette Garelis..........................................10.00
Peter Stasikaitis, Hot Springs, Ark................................10.00
Alexandra Sharkienė.........................................................5.00
Tony ir Millie Vasaris ....................................................... 5.00

John ir Estelle Smith........................................................ 5.00
Ruby Jeske............................................   .5.00
John Urbon........................................................................5.00
Antoinette Waitkunas............................................ .5.00

Viso.........................  $1,850.00
♦ ♦ ♦

Iš St. Petersburg, Fla., per S. Kuzmicką:
LLD 45 kuopa.........................  $300.00
Lietuvių Piliečių Klubas.................................... 250.00

I Dainos Mylėtojų Choras...............................................100.00
V. ir S. Kuzmickai.........................................................100.00
V. ir V. Bunkai...............................................................100.00
Walter Dubendris...........................................................100.00
J. Greblikas...................................................................... 70.00
B. ir J. Vaitkai ................................................................ 50.00
Martha Gružinskas.......................................................... 25.00
A. Pakalniškienė.............................................................. 20.00
M. Klishus .........................................................................20.00
V. ir F. Budroniai............................................................ 20.00
Adelė Klimavičienė .........................................................20.00
Frank Bunkus.................................................................. 20.00
Lilijan Novak.................................................................... 20.00
J. Andrulienė .................................................................. 15.00
A. Pateckas...................................................................... 15.00
E. ir W. Dūdai...................................................................10.00
A. ir M. Račkauskai.........................................................10.00
Helen Šarkiunas...............................................................10.00
Helen Janulis.................................................................... 10.00
M. ir V. Repeckai.............................................................10.00
E. Damalakas...................................................................10.00
Vera Casper...................................................................... 10.00
Alma Bruwer.................................................................... 10.00
Helen Siaurienė.................................................................10.00
F. Mockapetris.................................................................. 5.00
E. Valley :.......................................................................... 5.00
J. Harmatuk...................................................................... 5.00
W. Alaveckis.................................................... 5.00
W. ir K. Kelly .•.................................................................. 5.00
A. Loik................................................................................ 3.00
A. Koban............................................................................ 2.00
A. Budris............................................................................ 2.00
A. Shaputis........................................................................ 2.00
D. Mikalauskas........................................................ 2.00

Viso.................................................. $1,371.00
♦ ♦ ♦

Iš Chicago, III., per Lakštutes:
Lake Villa Draugas............................................... $50.00
(Neturime vardo)........................................................   .35.00
J. ir M. Marazas...............................................................25.00
Ex Miners Club.................................................................25.00
Lietuvių Moterų Kultūros Klubas................................. 25.00
A. Jakienė..................... 20.00
S. J. ir A. Jokubkai.........................................................20.00
M. Plauska........................................................................ 20.00
A. Butkis.......................................................................... 20.00
A. Andrijaitis.................................................................. 20.00
C. ir J. Sisevich................................. ................20.00
A. ir V. Powell.................................................................20.00
N. ir L. De Schaaf...........................................................20.00
Tony Litvin .......................................................................20.00
M. Mihasonak...................................................................15.00
M. Marquardt...................................................................15.00
A. Pauliukas......................................................  15.00
F. ir A. Vaitkai.................................................................15.00
M. Kancere.......................................................................10.00
A. Bacevich............................. 10.00
H. Trusk............................................ 10.00
J. Pateckas .......................................................................10.00
U. Juodaitienė.................................  5.00
A. Dočkus......................... 5.00
A. Jacobs................................................................ 5.00
Chapchua............................................................................ 5.00
H. Pajunienė....................... 5.00
S. Chapas ........................................................................... 5.00
A. Mikolaitienė.................................................................. 5.00
J. Feiza................................................................................ 5.00
E. Šankus............................................................................ 5.00
Lutkauskienė......................... 5.00
M. Montvila........................................................................ 5.00
I. Peters..........................................................................     .5.00

Viso............................................................ . $500.00
♦ ♦ ♦

Kitos aukos priduotos per suvažiavimą ir banketą: 
Marytė Zeikus, Rockville, Md., prisidėjo su taip stambia 
auka, — pagelbėti apmokėti banketo išlaidas .... $500.00 

Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y.............. 200.00 '
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per N. Ventienę... 170.00 j 
Geri Brooklyno bičiuliai......... ...................... 100.00 I
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, Ozone Park, N. Y., 
per N. Ventienę........................................................... 100.00

Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y., 
per N. Ventienę........................................................... 100.00

K. Petrikienė ir Artūras Petriką, Rocky Point, L. I. 100.00
Walter ir Amelia Yuskovic, Middletown, N. Y........... 100.00
Sofija Stasiukaitienė, Fairview, N. J..........................100.00
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y................................ 100.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y..........................70.00
Adele Lupsevičienė, Newark, N. J.,
prisiminimui mamytės Bronės Ostapuk..................... 70.00

Gera draugė iš Long Island............................................ 70.00
Amelia ir Helen Jeskevičiūtės, Bloomingburg, N. Y. .50.00 
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y.,
prisiminimui mirusio vyro Vinco..................................50.00

Nellie Shumbris, Bayside, N. Y...................................   .30.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y................................25.00
O. Dobilienė, Ridgewood, N. Y.......................................25.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N. Y..................... 20.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N. Y...................................20.00
Elena Brazauskienė, Hartford, Conn............................. 20.00
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y..................................... 10.00

♦ ♦ ♦

Širdingai dėkojame.
Administracija

Atliktas 
didelis darbas

Visiems laisviečiams buvo 
labai svarbus reikalas gerai 
pasiruošti, “Laisvės” septy
niasdešimties metų paminėji
mui.

“Laisvės” direktoriai ir 
Namo Bendrovės Valdyba 
nusitarė, kad tai garbingai 
šventei “Laisvės” namas bū
tų pagražintas iš vidaus ir iš 
lauko. Tam darbui atlikti 
susidarė išlaidų ir reikėjo 
talkos.

Talkino “Laisvės” bičiuliai 
Amilija ir Walteris Juskovi- 
čiai, Onutė Babarskienė, Ne
lė Ventienė, Karolis Bende
ris, Aleksas Mitchell, Vikto
ras Bekeris. Taipgi prisidėjo 
Bill Malin ir Ieva Mizarienė.

Įžengus į salę akis patrau
kė virš estrados-scenos per 
visą estradą obalsis “Lai Gy
vuoja “Laisvė”. Tai Roberto 
Feiferio dovana.

“Laisvės” direktoriai šir
dingai dėkoja Robertui Fei- 
feriui už gražią ir didelę 
dovaną.

Didelis ačiū visiems prisi- 
dėjusiems darbu ir aukomis, 
prie “Laisves” jubiliejaus pa
siruošimo. Paul Venta

PADĖKA
Dėkoju draugams ir drau

gėms, kurie mane lankė ligo
ninėje arba prisiuntė atviru
kų. Negaliu įvardinti visų, 
nes užimtų laikraštyje daug 
vietos.

Julia Šimkus
Brooklyn, N. Y.

Chicago, III.
Praėjusį sekmadienį Louis 

ir Nellie DeSchaaf buvo 
smarkiai sužeisti avarijoje. 
Daugiau informacijų neturi
me, tik žinome, kad tai įvyko 
jiems važiuojant savo maši
noje. Jie abu buvo nugabenti 
į ligoninę Evergreen Park, 
Ill. IM

Kiekvienas 
savaip daro

Nerado laiko
Atvedė gužutis į namus 
kielę,

Bet tikrų vestuvių
su ja nekėlė.

Kaip gyvenime
dažnai pasitaiko, 

Tam jisai nerado
tinkamo laiko.

Lepūnėliai
Blogi vaikai

tėvam garbės nedaro, 
Dažnai be laiko

į kapus nuvaro.
Tik gaila, kad jie

viso to nemato, 
Už savo lepūnėlius 

galvas stato.

Ką gąsdina kaimas
Alkanas vilkas 

sodžiaus nesibaido, 
Nepaiso ir šunų

paleisto aido.
Kaimas gąsdina

tik sočius piliečius, 
Kurie jame gimė,

augino kviečius.

Laputės nesėkmė
Laputė uodegą vizgino 
Ir apie karjerą galvojo. 
Zuikeliai jai sostą blizgino, 
Gyrė, už

menkniekėlius plojo, 
Netgi duragalve vadino, 
Kol pasirodyti reikėjo, 
Ką išmoko, patyrė, žino.

Ir visiškai žoplai išėjo: 
Autoritetingi žmogeliai 
Jos nuopelnų nepripažino. 
Dargi pabarė iki valiai. 
Ir nuo pakylos nusodino.
Gyvenime dažnai taip esti, 
Kai pradedi nosutę riesti.

Vandalinas Junevičius

ILGAI PRISIR
Balandžio 26 įvyko “Lais 

vės” 70 metų jubiliejaus pa
minėjimas. Tos dienos nie 
kad nepamiršime. Tai buvo 
mūsų gyvenime istorinis įvy 
kis. Svečių prisipildė 
“Laisvės” salė.

“Laisvės” šventėje

pilna

buvo 
malonu turėti svečių iš 'Tary
bų Lietuvos. Labai didelis, 
didelis jiems ačiū. Daug 
“Laisvės” prietelių atvyko iš 
tolimų JAV kolonijų: San 
Leandro, Cal.; Marmora, Ca 
nada; Chicago, 111.; St. Pe
tersburg, Fla.; Detroit, 
Mich.; Hartford, Conn.; Sil 
ver Springs, Maryland; New 
Jersey, Pennsylvania, Long 
Island ir kitur. Širdingai 
dėkojam programos atlikę 
jams ir svečiams pasveikinu 
siems “Laisve”.

Gerai priimti ir pavaišinti 
didelį skaičių svečių “Lais 
vės” direktoriai ir Aido cho 
ro kolektyvo nariai visi drau
giškai dirbo, atliko didelį 
darbą.

Rengimo komisija tariame 
ačiū: Jonui Beleckui už pa
ruošimą maisto, ir “Laisvės” 
direktorių tarybos šeiminin-

HNSIME
■; dirbusioms virtuvėje: 
įei Babarskienei, Nelei

kern 
On u
Ventlienei ir joms pagelbėju- 
siom 
Mali 
ir a 
ai die

s: Mary Stukienei ir Bill 
t. Prie stalų patarnavo 
.liko kitus darbus visi 

‘čiai.
delis ačiū visiems prisi

dėjusioms darbu minint taip 
labai reikšmingą ir svarbų 
“1 .aisvės” jubiliejų.

Povilas Venta
“Laisvės” direktorių 
'Tarybos pirmininkas

“LAISVĖS” BENDROVES 
DIRI AKTORIAMS

ektorių posėdis įvyks 
idienj, gegužės 18 d., 2pirm.'

vai. po pietų, Laisvės salėje.
gyvaukime.

N. Buknienė, sekr.

MOTERŲ KLUBO
NARĖMS

jorko Lietuvių Moterų 
susirinkimas įvyks an- 
nį, gegužės 19 d., 2

N1U] 
Klubo 
trad it 
vai. po pietų. Laisvės salėje, 
102 02 Liberty Avė

I ingai

Ozone
N. Y. Prašome skait- 
dalyvauti. Valdyba

BRIEFS
The most important thing 

in the world’s present situa
tion is to concentrate our 
efforts to ease the tension 
between the two most pow
erful countries — the United 
States and the Soviet Union. 
Our life depends on it.

There are forces, individu 
als and organizations who 
have worked tirelessly for 
Soviet and American friend 
ship. Just recently an Arne 
rican, George F. Kennan, 
former ambassador to Mos
cow, was awarded $50,000 
by Albert Einstein Peace 
Prize Foundation for his con

tinuin 
sions 
Union

g efforts to ease ten- 
bet ween the 

and the
Soviet

United

Lithua-
Ksavera Kaross, head 
American-Soviet Insti- 
in San Francisco, is

Amjong American 
niaus 
of the 
tu te
outstanding for her work to 
better relations between the 

Union and the United
/

following article was 
n by her and published 
‘ “Friendship News” 
of National Council of

writ te 
in th< 
organ
American Soviet Friendship.

Use

American-Russian Institute Is 50 Y ears Old

By SONIA KAROSS 
San Francisco Society

On May 18, the American Russian 
Institute will mark its 50th anniversary.

The ARI at 90 McAllister St. has 
been a non-political resource center of 
truthful information about Soviet life 
for schools, organizations, and in
dividuals in the San Francisco Bay 
area.

name later became

Jnion to visit the Anglo-

3, Roberts became president 
ARI and later became its 
[iresident and director.

ty whose 
synonymous with the ARI, led the First 
delegation of 100 Americans to the 
Soviet 
American Institute in Moscow.

In 19; 
of the 
fulltime

hi 1945, during the founding of the 
United Nations in San Francisco, the 
ARI gave a reception in honor of V. 
M. Molotov, Peoples Commisar of 
Foreign

This helped interest in the ARI grow Francis 
and large numbers of teachers, dignitark 
students, and scholars came to it to I 
make use of its comprehensive and up- 
tg-date library.

In 1934, Dr. Holland Roberts, a pro
fessor of English at Stanford Universi-

The spirit of the devoted volunteers 
who have kept the AR! going all these 
years is best exemplified by its able 
manager Zoia Martinoff, 87 years 
young. She' has lost none of her vigor 
and optimism. “Work must and will 
go on,”.she exclaims.

The years of service in (he cause of 
US-USSR friendship have been public
ly noted by San 
Dianne Feinstein, 
Lionel Wilson, 
Eugene Newport, 
gressman Ronald Dcllurns.

The ARI held its first public event in 
1932 when more than 400 people 
honored the Soviet anniversary of : <yur 
Nov. 7, 1917. Since then, the ARI has 
publicly marked this date every year.

In 1933, when the United States 
established diplomatic relations with 
the Soviet Union and a Soviet con- ’ Soviets ca 
sulate was opened in San Francisco, 
the ARI hosted Soviet delegations of 
engineers, architects, physicians, jour
nalists, factory workers, women and 
youth.

Francisco Mayor
Oakland Mayor

Berkeley Mayor 
and U. S. Con- ’

Affairs. It was held in the St. 
dotel and was attended by 
s of the city and labor unions.

Over i s long history, the ARI has 
supplied more than 70 exhibits about 

Į the Soviet Union to museums, high 
schools, 
galleries, 
dreds of 

. students; 
I Soviet I 

authors 
libraries a 

I For his
arid struggle for US-USSR friendship, 
Roberts
Friendshiij) 
the Supreme Soviet (parliament) of the 
USSR. He also received a letter of 
commendation from President Gerald 
Ford.

The ARI participated in the official 
Bicentenni 
out of this

universities, libraries, art 
and union halls; hosted hun-
classroom teachers and their 
and collected and sent to the 

Jnion 6,0Q0 books by US 
o replenish its devastated 
fter World War II.
years of unremitting work

received the distinguished 
of the Peoples Award from

ial Celebrations in 1976 and 
; was born the slogan: “Make 

rhiri Century a Century of 
ild US-USSR Friendship”, 
died in 1976.

His dream of opening a friendship 
center wh :re Americans could meet 

rne to life in 1977 when the 
oberts Center was opened at

Peace—Bi
Roberts

Holland R
4902 California St.

A fitting 
first 50 years is being planned. Details
of our plans will soon be announced.

program to mark the ARI’s

Performers from the Soviet Lithuania at the American-So
viet Institute in San Francisco, California.




