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KRISLAI
Lietuviški reikalai
Apie nekaltą humorą 
Popiežius ir Vilnius 
Kvietimas su dygliu . . .

Praeityje mes vieną ar kitą 
kartą perspausdinome iš
traukas iš Chicagos “Naujie
nų”, norėdami parodyti, ko
kios keistos, juokingos na- 
vatnybės dabar pripildo tą 
vargšą laikraštį. Tuo klausi
mu vienas skaitytojas mums 
taip rašo:

“Pasišiepti iš ‘Naujienų’ 
dabar iš tikro lengva turėti 
‘pagundos’,kartais ir man 
atrodo, kad ten rašo tikri 
beraščiai. Bet, visgi, ar tinka 
juos ironizuoti? Tą laikraštį 
leidžia mūsų ideologiniai 
priešai, bet iš jų minčių 
dėstymo, logikos ir)rašybosz 
spręsčiau, kad jie tikri sava
moksliai ir gal dar blogiau. 
Kas reiškia, — jie liaudies 
žmonės. Atsimenu, kaip ka
daise L. Jonikas ‘Vilnyje’ 
dažnai pašiepdavo tuome
tinį ‘Naujienų’ redaktorių 
Grigaitf vadindamas jį ‘dak- 
tarėlhl’, nors jis iš tikro 
turėjo daktaro titulą. Dabar 
mes to laikraščio redaktorius 
faktinai apibūdiname kaip 
‘chamus’. Gal nei tada nerei
kėjo nei dabar nereikia tos 
pašaipos — verčiau disku
tuoti ideologinius nesutiki
mus rimtai, nežiūrint su ko-, 
kiais kvailiais nediskusuotu- 
me ....

Čia pasakyta nemažai tie
sos. Bet ta proga verta pa
stebėti, kad gili intelekto 
krizė “Naujienose” matoma 
ne tik mūsų. Štai Chicagos 
“Draūgas” atspausdino M. 
Dr. (Mykolo Drungos) 
straipsnį-feljetoną (gruodžio 
28, 1984) pavadintą “Pro 
kiaurą ‘Naujienų’ stogą var
va lietutis”. “Draugo” bend
radarbis sako, kad, bendrai 
paėmus, jo laikraštis nejau
čia konkurencijos iš savo kai
myno “Naujienų”, bet rimta 
konkurencija gresia vienam 
“Draugo” skyriui, kuris vadi
nasi “Spygliai ir dygliai” . . . 
Kaip jau spėjote, tai humoro 
skyrius. Bėda tame, sako 
Drunga, kad “Spygliai ir 
Dygliai” pasirodo “Drauge” 
kartą per mėnesį, o “Naujie
nos”, kurios yra dienraštis, 
kiekviename numeryje juo
kingos, nors jos to nesiekia 
ir to nebando daryti! Kitaip 
sakant, buvęs socialdemo
kratų organas dabar yra ne
kalto humoro organas . . .

□
“Draugas” rašo (neva ci

tuodamas “Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką”):

“Su skausmu apgailestau
jama, kad Jums, Šventasis 
Tėve, nebuvo leista šv. Mi
šių Auką atnašauti mūsų 
sostinėje Vilniuje, prie šv. 
Kazimiero karsto. Lietuvos 
kunigai x ir įtikintieji nepra
randa vilties ir tikisi Jus 
sulaukti savojoje žemėje.”

Akylus skaitytojas čia tuoj 
supras, kad šiuo pareiškimu 
lietuviški klerikalai, kur jie 
nesirastų, jų Šventąjį Tėvą 
ne tiek gerbia, kiek erzina. 

.Juk jie jį pastato į padėtį, iš 
kurios jis negali išsinarplio
ti. Jie pabrėžia, kad kviečia 
jį į “mūsų sostinę” Vilnių, ne 
paprastai į Vilnių. Bet, juk 
jie puikiai žino, kad popie
žius, lenkas nacionalistas,

niekad nepripažino Vilniaus 
Lietuvai, kad visuose pareiš
kimuose Lietuvos katalikams 
jis diplomatiškai išsisukinėja 
iŠ Vilniaus klausimo . . .

Mes labai abejojame, ar 
popiežius iš tikro nori vykti į 
Lietuvą, nors jis to negali 
pripažinti. Jeigu jam būtų 
duotas įleidimas atvykti, kaip 
jis elgtųsi? Jeigu jam būtų 
leista atvažiuoti, ar jis kalbė
tų apie miestą, kuris vadina
si “Vilnius”? Mes neturime 
po, ranka dokumentinių įro
dymų, bet mes esame tikri, 
kad jis to pavadinimo neišta
ria ir tebevadina miestą 
“Wilno” ....

Taigi, Lietuvos klerikalų 
kvietimas siunčiamas popie
žiui ir su lelijomis ir su 
dygliais. Klerikalai, kurie ra
šė tuos sakinius, ne tokie jau 
naiviški, kad jie tikėtų, kad 
jų Šventasis Tėvas nepaste
bės jų intencijos. Juk jis, 
buvęs kardinolas Woityla, 
(gal iš lietuvių kalbos “Vaidi
la”?) pažįsta Vilniaus klausi
mą pirmarankiai, juk čia 
neturima reikalo su italu, — 
nors ir italai popiežiai vi
suomet stojo didesnės tau
tos, lenkų, o ne lietuvių pu
sėje.

Klerikalų žodis popiežiui 
baigiamas taip:

“Katalikiškos Lietuvos 
vardu reiškiame Jums, 
Šventasis Tėve, nuoširdžiau
sią padėką, sūnišką meilę ir 
visišką paklusnumą.”

Pasakyta tvirtai ir storai. 
Bet, juk visiškas paklusnu
mas reikalautų, kad mūsų 
klerikalai sutiktų su popie
žiaus nusistatymu, kad nėra 
Vilniaus, o yra Wilno!

JAV Valstybės sekretorius George Schultz 'ir Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų ministras Andrejus Gromyka 
Genevoje, kur buvo susitarta pradėti abiejų šalių pasitari
mu^ dėl nusiginklavimo. ; a

Sandinistų prezidentas kalba 
apie šviesią Nikaragvos ateitį

Managva. — Sausio 10 d. 
čia įvyko pirmojo sandinistų 
prezidento inauguracija. 
Prezidentu prisaikdintas na
cionalinio atgimimo vyriau
sybės vadovaujančiosios ta
rybos koordinatorius Daniel 
Ortega Saavedra. Pernai 
lapkričio 6,.: d. įvykusiuose 
rinkimuose jis išrinktas pre
zidentu šešeriems metams.

Savo inauguracinėje kalbo
je, dalyvaujant užsienio šalių 
atstovams, jų tarpe ir Kubos 
vadovui Fideliui Castro, pre

zidentas Ortega peržvelgė 
ligšiolinius nuveiktus sandi
nistų vyriausybės darbus, 
pabrėždamas pasiekimus, ap
rūpinant ūkininkus žeme, or
ganizuojant kooperatyvus, 
darbo unijas, gerinant visuo
menės sveikatingumą. Tie 
patys- rūpesčiai jo valdžios 
laukia ir ateityje, tik reikėsią 
dar daugiau sustiprinti pa
stangas, nes, kaip Ortega 
išsireiškė, tie patys veiks
niai, kurie trukdė šalies pa
žangą, ir toliau tebeveikia. 
Čia jis nurodė, kad JAV 
remiami sukilėliai, siekiantys 
nuversti sandinistų valdžią, 
yra pridarę begales materia
linių nuostolių, o kovų metu 
žuvę arti dešimties tūkstan
čių žmonių.

Ortega pabrėžė taikingą 
Nikaragvos politiką, užtik
rindamas, kad jo šalis nie
kuomet nebus agresorium, 
kad ji remia Contadora gru
pės valstybių taikos planą 
Centrinėje Amerikoje, ji res
pektuoja privačią nuosavy
bę, spaudos laisvę, politinį 
pliuralizmą.
I Katalikų vyskupas Pablo 
Antonio Vega, kuris vienu 
metu yra kritikavęs sandi
nistų valdžia dėl “priespau
dos”, inauguraciją atidarė in- 
vokacija, kviesdamas prie 
tautinės vienybės ir bendro
mis jėgomis siekti taikos.

Inauguracijos išvakarėse 
susirinko ir ^posėdžiavo res
publikos parlamentas, kuria-

Cilietės motinos demonstruoja Santiago mieste prie teismo 
rūmų, reikalaudamos žinių apie jų dingusius artimuosius. 
Policija demonstrantes išvaikė, kai kurias sužeisdama ir 
suimdama. " i

PRASIDEDA JAV IR TSRS 
J 1

Geneva. — Sausio 7 ir 8 
dienomis čia įvykusiame su
sitikime JAV Valstybės sek
retorius George Schultz ir 
TSRS užsiehio reikalų minis
tras Andrejus Gromyka ap
svarstė Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos būsimų dervbų dėl 
branduolinės ir kosmjhės gin
kluotės objektus ir’ jų tiks
lus. Taip pat sutarta, kad 
derybų pradžia ir jų vieta 
bus suderintos diplomatiniais 
kanalais vieno mėnesio laiko
tarpyje.

Pasaulinė spauda šiam su
sitikimui paskyrė ir toliau te
beskiria daug dėmesio, nes, 
kaip žinią; abiejų šalių .pasi
tarimai dėl nusiginklavimo 
buvo nutrūkę po to, kai JAV 
pradėjo dislokuoti branduoli
nes raketas Vakarų Europo
je. Nors dabar konkrečiai 

Vaizdas iš Nikaragvos prezidento Daniel Ortega Saavedra 
inauguracijos. Jis prisaikdintas prezidento pareigoms 
ateinantiems šešeriems metams. Sandinistai pereitais 
metais įvykusių rinkimų metu surinko 63 procentus balsų.

me sandisitai per pastaruo
sius rinkimus laimėjo 61 vie
tą (iš 96 visumos). Parla
mento narys Sergio Ramirez 
Mercado išrinktas viceprezi
dentu. Naujojoje vyriausy
bėje išliko anksčiau buvu
sieji nariai: užsienio reikalų, 
gynybos, via. us, reikalų, že
mės ūkio ir agrarinės refor
mos ministrai.

Šie buvo pirmieji laisvi 
rinkimai Nikaragvoje, nors 
kai kurie vidaus opozicijos 
nariai tvirtina, kad nebuvę 
pakankamai suteikta laisvės 
,jų partijoms. JAV Ir jos 
sąjungininkės Centrinėje 
Amerikoje taip pat kvestio
nuoja rinkimų laisvę. Tai vis 
tie, kurie negali pamiršti, 
kad 1979 m. sandinistai nu
vertė jų remtąjį diktatorių 
Anastasio Somosą.

nieko nepasiekta, bet džiau- 
gamasi bent tuo, kad susitar
ta tartis. Juk visi gerai žino, 
kad ųuo JAV if TSRS santy
kių būklės priklauso ir padė
tis visame pasaulyje.

Išleistajame Tarybų Sąjur - 
gos ir Amerikos pareiškime 
sakoma, kad, bendra šąli 
nuomone, derybų objektą
bus. kompleksas klausimi,, 
liečiančių kosminę ir bran
duolinę ginkluotę — strate
ginę ir vidutinio nuotolio. Be 
to, visi šie klausimai bus
svarstomi juos savitarpiškai 
siejant. , V

Derybų tikslas bus pareng
ti efektyvius sūsitaęimus, 
kuriais būtų siekiama uzkirs • 
ti kelią ginklavimosi varžy 
boms kosmose ir nutraukti 
jas Žemėje, apriboti ir suma 
žinti branduolinę ginkluotę
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New York. — Šeštadienį, 
sausio 26 d., čia visą dieną 
vyks iškilmės, atžymint Ni
karagvos naujosios sandinis
tų valdžios inauguraciją. 
Centrinis minėjimas bus Ca
sa Nicaragua, 19 West 21 
Street, Manhattan.

Washington. — Amerikos 
kongrese didėja balsų už tai, 
kad reikalinga pravesti in- 
vestigaciją ryšium su gausė
jančiomis žiniomis apie JAV 
remiamų sukilėlių nusikalti
mus prieš Nikaragvos civili
nius gyventojus.

Aiškėja Pinochet 
diktatūros 
žiaurumai
Santiago. — Sostinę pasie

kė Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, išeinančio laik
raščio numeriai, kuriuose ra
šoma apie diktatoriaus Pino
chet žiaurumus prieš gyven
tojus.

Remdamasis vieno Čilės 
saugumiečio parodymais, 
laikraštis Prensa Latina ra
šo, kad tarp režimo aukų 
buvo daug jaunimo, darbo 
žmonių vadų ir visuomenės 
veikėjų, kurie tfadavo suima
mi, žiauriai kankinami, o 
paskui nužudomi.

Rašoma ir apie komunistų 
veikėjų likimą. Dokumentai 
atskleidžia, kaip buvę suimti 
komunistai, kankinti ir nežu
dyti ir paskui iš malūnspar
nių jų kūnai išmesti į Pacifi- 
ką.

DIALOGAS
stiprinti strateginį stabilu
mą. Derybas ves kiekvienos 
šalies delegacija, padalyta į 
tris grupes.

Galiausiai, šalių nuomone, 
būsimos derybos, kaip ir ap
skritai pastangos ginkluotės 
apribojimo ir sumažinimo 
srityje, turi užtikrinti, kad 
būtų visiškai ir visur likvi
duotas branduolinis ginklas.

Prez. Reagan ir George 
Schultz Washingtone ir An
drejus Gromyka Maskvoje 
dabar toliau kalba apie būsi
mus abiejų šalių atstovų pa
sitarimus, o pasaulis viltin
gai laukia. < .

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos/užsienio reikalų minis
tras Andrejus Gromyka per 
interview, kurį su juo padarė 
žurnalistai per Maskvos TV, 
pareiškė, kad į JAV-TSRS 
pasitarimus dėl nusiginklavi
mo turi būti įjungti ir erdvės 
ginklai. Priešingu atveju pa- 
vojun statomos ir kitų ginklų 
rūšys.

Brazilai išsirinko 
civilinį prezidentą
Brazilia. — Po 21-erių me

tų kariškos valdžios pagaliau 
Brazilija išsirinko preziden
tą, kuris pažadėjo “pakeisti” 
šalį. Tasai prezidentas — tai 
74-erių metų amžiaus opozi
cijos vadas Tancredo Neves. 
Jis dauguma balsų laimėjo 
prieš karinės valdžios rem
tąjį kongresmaną ir buvusį 
Sao Paulo gubernatorių Pau
lo Maluf, 53 m. amžiaus.

Visuose didžiuosiuose 
miestuose esantys naujojo 
prezidento šalininkai pradėjo 
švęsti pergalę, o automobilių 
vairuotojai gatvėse džiaugs
mo ženklan paleido į valias 
savo signalus. z

Prezidento inauguracija 
įvyks kovo 15 d. Prezidenta
vimo terminas — šešeri me
tai. Taip pasibaigs generolų 
valdžia, čia viešpatavusi nuo 
1964 m. perversmo.

Tancredo Neves

Naujuoju prezidentu iš
rinktasis Neves beveik pen
kiasdešimt metų dalyvauja 
politiniame gyvenime. Savo 
karjerą yra pradėjęs miesto 
tarėju, buvęs net premjeru 
prezidento Joao Goulart vy
riausybėje, kurią armija nu
vertė.

Savo planų naujasis prezi
dentas dar nepaskelbė, bet 
jam nebus lengva valdyti, 
nes jį spaus sunkios ekono
minės problemos: milžiniška 
infliacija ir nedarbas šalyje, 

I įsiskolinimas užsieniui.

Treti metai be
Antano Bimbos

Sausio 22 d., miręs 1982- 
aisiais metais, jei būtų gy
vas, būtų jau .91-erių metų 
amžiaus.

Antanas buvo gimęs 1884 
m. sausio 22 d. Vailaikiškių 
kaime, Rokiškio apskrityje. 
Palaidotas Panemunėlio ka
pinėse.

“Laisvės” Direktoriatas, 
Redakcija, Administracija ir 
artimieji bendradarbiai kas
met pažangiojo judėjimo vei
kėją, rašytoją, redaktorių, 
oratorių ir organizatorių sa
vo susirinkimuose ir spaudo
je prisimena.

“Laisvės” laikraščio re
dakcija ir leidėjai nuošir
džiai sveikina direktorių 
tarybos pirmininką

Povilą Ventą, 
kuriam sausio 25 dieną 
sukanka 75-eri metai. 
Linkime mūsų brangiam 
Povilui sveikatos, laimės, 
sėkmės pažangioje veik
loje.

Kruvinos riaušės 
Jamaicoįe

Kingston. — Amerikai pa
lankaus premjero Edward 
Seaga vyriausybė pakėlė kai
nas gazolinui ir su ja susie
tiems gaminiams, siekdama 
sumažinti užsienio įsiskolini
mą. Tačiau, nepraėjus nė 
dvylikai valandų, ant kojų 
sukilo tūkstančiai šios salos 
sostinės gyventojų. Riaušių 
metu daug sužeistų, žuvo 
keturi asmenys.

Dėl įvykių sustojo bet koks 
turistų judėjimas, nors šiuo 
metu yra pats sezonas. Iš 
turizmo Jamaica ir pragyve
na.

Anksčiau gazolino galionas 
kaštavo $1.80, o dabar — 
$2.19. Taip pat pakilo ir 
žibalo bei dujų kainos. ^Pa
starųjų dvejų metų laikotar
pyje maisto produktų kainos 
yra padidėjusios bent dvigu
bai ar net trigubai. Premje
ras Seaga, norėdamas gauti 
paskolos iš tarptautinių ban
kų, pažadėjo suveržti savo 
gyventojų diržus ir dar pa
kėlė taksus bei atleido iš 
darbo apie Šešis tūkstančius 
valdžios tarnautojų.

Opozicijos partijos vadas ir 
riaušių rėmėjas Michael 
Manley ragina ir toliau pro
testuoti prieš vyriausybės 
vidaus politiką.
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Ženevoje susitarta tartis . . .
Ženevoje susitarta tartis! Paprastai atrodytų, kad tai ne 

toks jau didelis atsiekimas, bet dabartiniais laikais, kuomet 
iki pat šiandien atrodė, kad atsiekti detantišką atmosferą 
beveik nėra vilties, tai didelis atsiekimas. Nestebėtina, 
kad Tarybų Sąjungos spauda, kad ir išreikšdama tam tikrą 
santūrumą ir rezervacijas, visgi prabilo optimistišku tonu. 
Taipgi nestebėtina, kad rimtesnieji Amerikos laikraščiai, 
nuo New Yorko “Times” iki Ay^shingtono “Post”, reiškia 
pasitenkinimą. \ /

Schultz ir Gromyka susitarė apie klausimus, kurie bus 
gvildenami ateinančiose derybose. Tas susitarimas, žino
ma, nebuvo atsiektas per tą kelioliką valandų Ženevoje, — 
be abejo, tarybininiai ir mūsų šalies diplomatai jau per 
mėnesius tarėsi ir derėjosi, iki prieita prie taško, kada 
galima buvo susitikti Ženevoje ir, galutinai suformulavus 
tekstus, išleisti bendrą pareiškimą.

Labai svarbu, apie ką susitarta tartis. Iš pradžios 
Reaganas nenorėjo, kad kosmoso ginklavimas būtų liečia
mas, — tai, anot jo, buvo visai “atskiras dalykas”. Bet 
Tarybų Sąjungai reikalaujant, ir Vakarų Europai pritariant, 
Reagano patarėjams pasidarė aišku, kad negalima tartis 
apie branduolinį ginklų aprubežiavimą žemėje ir tuo pačiu 
laiku pradėti dar aršesnes ginklavimosi rungtynes kosmo
se.

Atrodo, kad pasaulis gali lengviau atsikvėpti. Abu 
galiūnai, Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga, tariasi 
pamatiniais karo — taikos klausimais, pasaulio ateities 
klausimais. O tariantis visuomet yra vilties, kad bus prieita 
prie kokio nors kompromisinio susitarimo, kuris patenkins 
abi puses. To karštai pageidauja ir didi dauguma Amerikos 
žmonių.

Skirtumai Washingtone
Mūsų šalies spauda, įskaitant tokius atsakomingus 

laikraščius kaip “New York [Times”, jau senokai analizavo 
padėtį Washingtone, kaip kivirčus tarp dviejų nusistaty
mų: taip vadinamų “vanagų”; kurių priešakyje stovi 
apgynos reikalų sekretorius Weinbergeris, ir taip vadina
mų “balandžių”, kurių priešakyje stovi valstybės (užsienio 
reikalų) sekretorius Schultz. Mes manome, kad tai yra 
perdėjimas, bet, visgi, negalima paneigti, kad ten 
egzistuoja skirtumų.

Jau senokai buvo aišku, kad sekretorius Weinbergeris 
visais atžvilgiais vadovauja “kietųjų” blokui: jam nerūpėjo, 
kad įtempimas tarp mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos vis 
labiau aštrėjo, jam nerūpėjo, kad karinis biudžetas auga 
kaip ant mielių — jis iš viso pilnai identifikavosi su tais 
Pentagono karininkais, kurie nori ginklavimąsi dar labiau 
“maksimalizuoti”, kaip jie patys sako, kurie nori perkelti 
ginklavimosi lenktynes ir į kosmosą.

Sunku pasakyti, kokie iš tikro yra užsienio reikalų 
sekretoriaus Schultzo nusistatymai. Bet, visgi, jau senokai 
darėsi aišku, kad jis kiek blaivesnio proto, kad labiau 
realistiniai žiūri į pasaulį. Tai natūralu, imant domėn, kad, 
kaip mūsų diplomatijos galvai, jam nuolat tenka susidurti 
su nuomonėmis užsienyje. Schultzas, geriau negu Weinber- 
geris, žino, koks didelis pasipriešinimas JAV militaristinei 
politikai egzistuoja ne tik neutralėse šalyse, bet ir pačiuose ? 
mūsų sąjungininkuose, kaip tai Britanijoje, Vakarų Vokie- 4 
tijoje, jau nekalbant apie tokias šalis kaip Graikiją.

Derybos su Tarybų Sąjunga Ženevoje yra blaivesnių 
jėgų laimėjimas Washingtone. Tas nereiškia, kad derybų 
kelias yra rožėmis klotas. Pats prezidentas Reaganas, kaip1 
manoma, turėjo paremti blaivesnę liniją, nes kitos išeities 
nebuvo, bet savo širdyje jis verčiau pritaria Weinberge- 
riui. Kliūčių dar yra tiek ir tiek.

Lenkija ir Pietų Afrika
Lenkijoje teisiami keli saugumo karininkai, kurie buvo 

pašalinti iš savo pareigų, nes, kaip atrodo, savo iniciatyva 
suėmė ir nužudė katalikų kunigą Popeliušniką, politinį 
aktyvistą. Kas tie karininkai, kokias jėgas jie atstovavo 
(jei iš viso atstovavo) niekas tikrai nežino, bet vienas 
faktas yra: valdžia juos teisia, visi bylos aspektai atvirai 
keliami teismo salėje, kurioje sėdi įvairių šalių spaudos 
atstovai. >

Vakaruose, žinoma, tas tragiškas aktas ir ta byla sukėlė 
sensacijų vakchanaliją, — rašoma, lyg apie pasaulinės 
svarbos įvykį, lyg viso pasaulio likimas priklauso nuo to, 
kas yra tie keli žiaurūs žemo laipsnio pareigūnai, kurie 
sadistiniai nukankino jiems nepatinkamą politinį aktyvistą. 

* Pasaulio saugumo tarnybose visuomet atsiranda tokių 
tipų, kaip tie Lenkijoje teisiamieji. Bet Lenkija tokius 
teisia, tuo tarpu, kai tokiose Vakarų remiamose diktatūro
se kaip Salvadore, Filipinuose, Čilėje apie tai ir kalbos 
negali būti. Kur, pavyzdžiui, tie žiaurūs Pietų Afrikos 
policijos pareigūnai, kurie nukankiųo juodąjį laisvės 
kovotoją Stove Biko? Ar kas nors juos\traukė atsakomy-

f bėn? Ne, jie greičiausia dar gavo laipsnio paaukštinimą.. 
Kuomet praeitų metų pabaigoje Graikijos premjerasKuomet praeitų metų pabaigoje

Papandreu lankėsi Lenkijoje, jis išsivežė tokią nuomonę: 
“Dabartinė valdžia Varšuvoje susiduria su dideliais sunku
mais, bet aš esu įsitikinęs, kad ji vadovaujasi patriotiniais 
sumetimais”.

Svarbu atsyninti, kad Graikijos premjeras yra socialis
tas, Socialistinio internacionalo narys ir kad Graikija dar 
priklauso prie NATO.

Kas ką rašo ir sako
“VARGAS JUMS, 
TURTUOLIAI!”

tai jau visai ki-

jie stojo už kiek

Kuomet Amerikos katalikų 
vyskupai praeitą rudenį išlei
do savo pareiškimą apie so
cialinę nelygybę, lietuvių 
klerikalų spauda per ilgą 
laiką tylėjo. Priežastis buvo 
aiški: vyskupų stovis pamati
niai skyrėsi nūo reakcinės 
dvasiškijos ankstyvesnio nu
sistatymo, kad atsakymas į 
socialinį neteisingumą yra — 
labdarybė. Vyskupai be dve
jojimų sakė, kad katalikų 
pareiga yra ne tik per labda
rybę švelninti neteisingumą, 
bet reikalauti, kad pati sant
varka būtų teisingesnė. Aiš
ku, jie nestojo už socializ
mą
teisingesnę, labiau pažabotą 
kapitalistinę santvarką. Lie
tuvių klerikalų spaudos tylė
jimas buvo simptomatiškas, 
rodantis, kad jie atsidūrė 
ideologinėje suirutėje, neži
nodami, kaip orientuotis. Iš 
vienos pusės vyskupų nusi
statymas erzino juos, nes jis 
diametriškai priešpastatė 
tikras reformas “geraširdžiai 
labdarybei”, “neskūpiai filan
tropijai” ....

Dabar “Draugo” bendra
darbis M. Dr. (Mykolas 
Drunga) straipsnyje “Vargas 
jums, turtuoliai!” (gruodžio 7 
d. 1984) bando įrodyti, kad 
tarp dabartinio JAV vysku
pų nusistatymo ir lietuvių 
klerikalijos nusistatymo skir
tumo nėra. Tam tikslui jis 
ištraukia iš praeities istorijos 
maišo prelato Mykolo Krupa
vičiaus raštus. Esą, Krupavi
čius, tas užkietėjęs juoda
šimtis ir Lietuvos liaudies 
priešas, buvo toks pat socia
linis reformatorius, kokiais 
yra dabartiniai JAV vysku
pai! M. Dr. cituoja prelatą:

“Eidama savo Dieviškojo 
Įkūrėjo pavyzdžiu, bažnyčia 
nuo pirmųjų savo gyvenimo 
dienų nesitenkino tik Evan
gelijos skelbimu liaudžiai, 
bet visu atsidėjimu ir pasi
šventimu ėmėsi kelti ir ge
rinti jų medžiaginę būklę. 
Misereor super turbam — 
štai nuolatinis bažnyčios vi
suomeninis šūkis. Bet ir tuo 
bažnyčia nesitenkino. Ji mo
tiniška meile globodama 
skriaudžiamuosius, nenusto
ja skelbusi, kad šio pasaulio 
dirbantieji ir apleistieji yra 
brangiausia jos kaimenės da
lis, ir antra, nenustoja reika
lavusi iš turtingųjų ir galin
gųjų, kad šie gerbtų pavar
gėliuose jų žmonišką vertybę 
ir laikytų juos savo broliais”.

Kaip matome, tame viena- 
į me Krupavičiaus paragrafe 
išreikšta ta visa senoji, 
praeitimi atsiduodanti kleri
kalijos filosofija. Įsidėmėki
me, kad ten nekalbama apie 
skriaudų baigimą — ten tik 
sakoma, kad skriaudžiamieji 
yra bažnyčios “brangiausia 
kaimenės dalis”. Turčiai ir 
galingieji gali likti su savo 
privilegijomis, jie tik turi 
pripažinti pavargėlių “žmo
nišką vertybę” — ir viskas 
bus tvarkoje. Taip klerikali
jos didžioji dalis (su mažomis 
išimtimis) galvojo prieškari
nėje buržuazinėje Lietuvoje. 
Galima sakyti, kad tuo laiku 
virš Lietuvos vargingųjų ma
sių pečių gulėjo keturkampis 
priespaudos simbolis: dva
ras, bažnyčią, fabriko konto
ra, policijos nuovada. Neste
bėtina, kad kai Lietuvos var
guoliai iš tikro sujudėjo pa
keisti savo dalią, kuomet jie, 
įsikūrus tarybinei santvar
kai, pradėjo steigti kolekty
vinius ūkius, atsikratyti dva
rininkų ir fabrikantų, prela
tui Krupavičiui ir kitiems jo 
plauko klerikalams varguo
liai greit nustojo būti jų 
“brangiausia kaimenės da
lis”, — vietoje to, liaudies 
užmojai susilaukė aštraus 
klerikalijos pasipriešinimo.

Matote, “pripažinti jų (var
guolių) žmonišką vertybę” 
vienas dalykas, leisti jiems 
perimti likimą į savo ran
kas, 
tas . .

M. Dr. teigia, kad, jeigu 
prelatas Krupavičius dabar 
tebebūtų gyvas, jis pasijustų 
geroje kompanijoje su Ame
rikos vyskupais. Tai nesąmo-w 
nė. Tarp Krupavičiaus filoso
fijos, atsivežtos iš Rytų 
Europos, ir dabartinių JAV 
vyskupų socialinio nusistaty
mo yra praraja. Kaip pats 
M. Dr. pripažįsta, vyskupai 
daro priekaištus “šio krašto 
ekonominei santvarkai, ku
rioje šalia didžiausios gero
vės vargsta 10 milijonų be
darbių ir 20 milijonų asme
nų. gyvenančių žemiau ofi
cialiosios neturto ribos. 
“Vyskupai, kaip tai cituoja 
M. Dr., tvirtina savo laiške, 
kad “toji santvarka nepaten
kinanti net minimalinio so
cialinio teisingumo kriteri
jaus”.

Bet, kuomet prieš prezi
dentinius rinkimus Mondale 
ir Ferraro bei demokratai 
bendrai mušė į tą tašką, 
reikalaudami reformų mūsų 
socialinėje santvarkoje, kad 
bent sušvelninti tą aštrią 
nelygybę, kur radosi lietu
viški klerikalai? Kurioje pu
sėje stovėjo “Draugas”? Jie 
be jokios rezervacijos, kuri 
būtų išplaukiusi iš jų krikš
čioniškos sąžinės, begėdiškai 
ir entuziastiškai rėmė Rea- 
ganą ir jo sėbrus iš gobčiau- 
sio kapitalizmo sparno. Tik 
dabar, po vyskupų laiško, 
bent M. Dr. pradeda kalbėti 
apie popiežių Leono XIII ir 
Pijaus XI enciklikas, apie 
dabartinio pbpiežiaus Jono 
Pauliaus II “kapitalistinio iš
naudojimo” kritiką. Ponas 
Drunga net užsimina,kad 
Pietų Amerikoje egzistuoja 
išsilaisvinimo teologija, nors 
vengia priminti, kad Nika
ragvoje tos teologijos šali
ninkai kunigai dalyvauja kai
riojoje valdžioje su sandinis- 
tais ....

Įdomu, kad baigdamas sa
vo straipsnį Drunga lyg pri
simena, kur glūdi jo tikri 
jausmai, ir jis pradeda reikš
ti baimę. Jis rašo:

“Tuo pačiu visa tai eiliniam 
galvojančiam tikinčiajam ke
lia aibę neraminančių klausi
mų. Pvz. nejaugi iš tiesų visi 
savo turto didžiosios dalies 
vargšams neišdalinę milijo
nieriai taip ir rieda nuožulnia 
pakalne stačiai į peklą?” 
i Ponui Drungai nėra reikalo 
Daugintis —|į peklą jie nenu
riedės. Bet, į kad su laiku jų 
turtai bus nacionalizuoti, kad 
jie arba jų Į vaikai susilauks 
socializmo, abejonės nėra ir 
tą giliai savo širdyje žino įr 
Drunga. Tai ta neišvengiama 
ateitis, o ne pekla, yra tikra 
jo baimės priežastis.

“Fermento” mokslinio-gamybinio susivienijimo institute 
sukonstruotas fermentais analizatorius gliukozės kiekiui 
matuoti. Naujasis prietaisas greit nustato gliukozės kiekį ir 
duoda skaitmeninį atsakymą. Šis prietaisas bus plačiai 
naudojamas mikrobiologijos, medicinos ir maisto pramo
nėje. .y

Nuotraukoje: Naujojo
ratorijos vedėjas, technikos mokslų kandidatas Edmundas 
Ralys ir inžinierė Hania

prietaiso darbą kontroliuoja labo-

Granauskienė.
V. Brajo nuotrauka

Vilniaus “Elfos 
produkcija — mažo pajėgumo elektros varikliai, buitiniai 
magnetofonai, kita aparatūra.

Nuotraukoje: Variklių surinkimo cechas.

gamyklos pagrindinė

K. Jankausko nuotr.
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Šiaulių staklių gamykloje gaminami įvairūs tekinimo 
automatai, skirti laikrodžių, prietaisų, automobilių, guolių 
pramonės įmonėms ir specialios kelių modifikacijų tekinimo 
staklės. Jos dirba Tarybų šalies įmonėse, eksportuojamos į 
užsienį.

Gamykloje pradėtas gaminti automatinis konstravimo 
įrenginys — automatinis konstruktorius.

Nuotraukoje: Šaltkalviai-surinkėjai Stanislovas Poškus 
[kairėje] ir Vigintas Vaitkaitis derina automatinį konstravi
mo įrenginį. A. Dilio nuotrauka

Kapsuko miesto centre iškilo architektės Aldonos Kačerauskaitės suprojektuotas 
viešbutis “Sūduva” ir universalinė parduotuvė “Gulbė”. K Jūrelės nuotr.

Nuo kaltų 
iki robotų

Į tolimąją Japoniją savo 
produkciją pradėjo siųsti 
Šiaulių “Ventos” baldų fabri
kas. Dabar daugiau kaip 10 
šalių perka šiauliečių paga
mintus komplektus, kėdes. 
Prieš penkis dešimtmečius 
įsikūrusios įmonės produkci
ja pasaulinio pripažinimo su- » 
silaukė tik tarybiniais me
tais.

Broliškos tarybinės respu
blikos pokario metais padėjo 
praktiškai iš naujo sukurti 
Lietuvos baldų pramonę. 
Juk paskutiniaisiais buržua
zijos valdymo metais smul
kiose įmonėlėse darbavosi 
pusė tūkstančio žmonių. Da
bar jų skaičius išaugo kelias
dešimt kartų. Moderniuose 
kombinatuose, fabrikuose 
jau seniai užmiršti tie laikai, 
kai pagrindiniai baldžių dar
bo įrankiai buvo pjūklas, 
plaktukas, kaltas. Beveik vi
sus procesus atlieka maši
nos. Į daugelio^ Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Jonavos 
baldų įmonių cechus “atėjo” 
pramoniniai manipuliatoriai, 
robotai. Tad ir stalius dabar 
jau ne pagrindinė baldų ga
mintojų profesija. Daug kur 
juos pakeitė mašinistai, tech
nologinių linijų operatoriai, 
mechanikai.

Naudojant našią techniką 
vien per pastaruosius trejus 
metus baldų gamyba Lietu
voje'išaugo beveik ketvirta
daliu. Tokius pramonės vys
tymosi tempus skatina di
džiulės statybos — kasmet į 
naujus butus persikelia apie 
30 tūkstančių šeimų. Ir kiek
viena nori turėti patogius, 
šiuolaikinius baldus.

Kad jie būtų tokie, daug 
daro Vilniuje esantis Baldų 
projektavimo ir konstravimo 
biuras. Jatiiė1 dirbantys pri
tyrę architektai*, projektuo
tojai stengiasi, kad baldai vis 
tik būtų lietuviški. Juk res
publika turi senas jų gamy
bos tradicijas. Ir Vilniaus, ir 
Kauno baldų kombinatų am
žius, pavyzdžiui, jau peršoko 
šimtmetį. Per tą laiką šiose 
įmonėse pasikeitė ištisos 
kartos auksarankių meistrų, 
sugebėjusių iš paprasčiausių 
lentų sukurti tikrus meno 
šedevrus. Lietuvos baldžių 
meistriškumas aukštai verti
namas ir dabar.

Lietuvoje pagaminti baldai 
puošia, daro jaukius ne tik 
butus. Jie sumontuoti Krem
liuje, Maskvos suvažiavimo 
rūmuose, Didžiajame teat
re ... O kur dar šimtai 
mokyklų, vaikų lopšelių-dar
želių. Baldais šias įstaigas 
aprūpina Panevėžyje ir Uk
mergėje įsikūrę fabrikai. Jų 
kolektyvai glaudžiai bendra
darbiauja su statybininkais, 
pedagogais, gydytojais — to
dėl suolus, stalus, spinteles, 
kėdutes galima pamatyti 
daugelyje Tarybų Sąjungos 
kampelių. Prie jų populiaru
mo nemažai prisideda Lietu
vos ir Karelijos miškininkai, 
tiekiantys įmonėms labai ge
rą medieną.

Ne vien įvairia ir gera 
produkcija garsėja respubli
kos baldų pramonė. Jos įmo
nėse triūsiantiems darbinin
kams sudarytos labai geros 
darbo ir poilsio sąlygos. 
Triukšmą sugeriančiomis 
plokštėmis padengtos dauge
lio cechų sienos ir lubos, ten, 
kur dirba žmonės, nėra dul
kių, jas “sugaudo’,Aėpecialūs 
įrengimai. Kiek vienoji įmo
nėje įrengtos valgyklos, jau
kios kavinės, poilsio kamba
riai. Keli tūkstančiai baldžių 
su šeimomis atostogas kas- ' 
met praleidžia nuostabiausia
me Lietuvos gamtos kampe
lyje — Kuršių Nerijoje. Čia, 
Baltijos pajūryje, pastatytas 
originalios architektūros 
poilsio kompleksas.

Vytautas Žemaitis
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JAV FARMERIŲ DALIA

Du filmai pasirodė Ameri
kos ekranuose praeitų metų 
pabaigoje, kurie vėl rodo 
tam tikrą posūkį į socialines 
temas, į rimtesnį susirūpini
mą mūsų šalies masių kas
dieniniu gyvenimu. Šie du 
filmai sukti Hollywoode ko
mercinėse studijose ir tam 
tikra prasme turi tą antspau
dą: tam tikro melodramątiš- 
kumo, noro pataikauti publi
kos “sužavėjimo” skoniui ir 
panašiai. Bet, nežiūrint to 
viso, šie kūriniai pasiekia 
tam tikrą rimtą meninį lygį. 
Tiesa, nelyginsi jų su pagal 
Steinbecko romano “Pagie
žos kekės” (“Grapes of
Wrath”) suktą seną filmą, 
nors yra panašumo temose.

Pirmas jų (ir geresnis) yra 
“Country”, — šį pavadinimą 
šiame kontakste ne taip jau 
lengva versti į lietuvių kal
bą, nes prasmė čia yra ne 
apie kraštą arba šalį, bet 
apie žemę, laukus, kaimą, — 
kitaip sakant, apie kaimišką, 
nemiesčionišką, farmerišką 
Amerikos gyvenimą.

Vaizduojamas dabartinių 
laikų Vidurvakarių valstijų 
farmerių gyvenimas, ir dargi 
ne pačių neturtingiausių, o 
vidutinių farmerių. Šeimy
na — žmona (aktorė Jessica 
Langa), vyras (aktorius Sam 
Shepard) ir vaikai, tarp jų 
beveik suaugęs sūnus, gyve
na nemažoje farmoje, turi 
didoką namą, traktorių ir 
kitus moderniškus ūkio pa
dargus. Bet, kaip sunkiai jie 
nedirbtų, jiems nesiseka. 
Kai kuriais metais jie kaip 
nors išsilaiko, bet dažniau
siai, ar tai dėl uragano suda
rytų nuostolių ar dėl saus
ros, jie vis labiau lenda į 
skolas. Vietiniai Farmų biuro 
pareigūnai, vietinis bankas, 
pagaliau atsisako jiems duoti 
paskolų. Ką daryti? Banko 
savininkas, kuris pažino far- 
merį dar kaip vaiką, apgai
lestauja: jeigu būtų jo valia, 
jis išduotų paskolą, bet jo 
bankelis dabar yra didelio 
bankų konglamerato t dalis, 
paskolą turi patvirtinti “kieti 
vyrai” Des Moines mies
te .. . Farmų biuro atsto
vas, irgi senas pažįstamas, 
teisinasi, kad taisyklės yra 
taisyklės: farmą reikės išleis
ti ant varžytinių. Ant varžy
tinių? Farmerė negali tikėti 
savo ausims, — tai. jos ir jos 
tėvo (kuris dar su jais gyve
na) farma^ paveldėta iš sene
lio .. . Taip, gal ji susiras 
kokio darbo, kad padėti far
mą išlaikyti? Bet kokio dar
bo? Kaip pardavėja krautu
vėje arba patarnautoja res
torane ji gautų centus, kurie 
nepradėtų apsaugoti far
mą ... .

Gyvenimo verčiama jau
noji farmerė radikalė ja. Ji, 
kuri iki to laiko rūpinosi vien 
savo šeimyna, kurios visas 
visuomeninis gyvenimas su
kosi aplink vietinę protestan
tišką bažnyčią, pasidaro or
ganizatore: per savaites 
prieš planuojamas varžytines 
ji lanko savo kaimynus, apy
linkės farmerius. Amerikos 
farmeriai, kaip valstiečiai vi
sur, ilgų kalbų nemėgsta. 
Mes matome ją atvažiuojant - 
savo mašina (kurią greit piW 
rasianti varžytinėse), susto
jant lauke, prie namų, virtu
vėse ir ką tai aiškinanti 
kaimynams. Tie klausosi, pa- 

Jinguoja galvomis, lyg sutik
dami, paspaudžiamos ran
kos.

Ir štai ateina varžytinių 
diena. Viską kontroliuoja še
rifas, valdžios farmų biuro 
atstovai, profesiniai aukcio
nieriai , aplink didelė minia.

Susirinko kaimynai iš visos 
apylinkės. Aukcionieriai pra
deda savo tradicines litani
jas, bet iš minios niekas 
neatsako. Aišku, kas vyksta: 
kaimynai čia ne, kad pirkti 
fąrmos padargus arba visą 
farmą, o tik tam, kad išreikš
ti savo solidarumą su į nelai
mę patekusia farmerių šei
myną .... Jessica Lang 
juos puikiai suorganizavo!

Filmo pabaiga optimistiš
ka, <kaip ir be finalo. Gyveni
me, žinoma, tuomi kova nesi
baigtų, — biuras, kuriam 
farmeriai skolingi, vienu ar 
kitu būdu savo pinigus išgau
tų ir dar kita vidutinė farme- 
rių šeimyna prarastų savo 
pamatą .... Bet būtu dog
matiška iš meno reikalauti 
padaryti visas išvadas.

Virš minėtas kitas filmas 
yra panašus. Pavadintas 
“Vietovės širdyje” (“Places 
in the Heart”), jis traktuoja 
panašias temas, bet savo 
siužete yra labiau kompli
kuotas, nors tuo pačiu laiku 
yra labiau banališkas. Kaip 
pirmame filme vaidina garsi 
Jessica Lang, tai antrame 
vaidino tokio pat garso akto1 
rė Sally Field, kuri vaidino ir 
garsiame pro-darbininkiška- 
me, prounijiniame filme 
“Norma Rae”. Šiame filme 
Field yra šerifo našlė, kuri 
bando pragyventi iš nedidev 
lio ūkio. Jai į pagalbą ateina 
juodas farmų darbininkas ir 
dar kai kas ir jie kartu 
kovoja prieš bankierius, trą
šų pirklius ir visus kitus, 
kurie bando neleisti jiems 
atsistoti ant kojų.

Field vaidina labai ener
gingos jaunos farmerės rolė
je, panašiai kaip Jessica 
Lang, ir ji taip įpykina ban
kininkus, kad tie naudoja 
prieš ją KKK rasistinius chu
liganus. Įdomu, kad abiejuo
se filmuose tam tikra prasme 
vaizduojamas klasinis kovin
gumas, bet to kovingumo 
priešakyje stovi ne vyrai, o 
moterys. Pavyzdžiui, “Coun
try” temoje Jessica Lang 
vadovauja šeimynai jos ko
voje, tuo tarpu, kai jos vyras 
nusmunka į pesimizmą, pra
deda girtuokliauti. . .

Kaip kritikai atsiliepė i 
šiuodu filmu? Bendrai atsilie
pimas buvo teigiamas. Tik 
ultra-reakcininkai primetė 
“politikavimą”, kas jų ome
nyje yra didžiausias nusikal
timas. Komunistų “Daily 
World” teigiamai atsiliepė, 
panašiai ir pažangus savait
raštis “Guardian”, nors kai 
kurie ultra-kairūs kritikai 
tiems dviems filmams prime
tė “liberališką verkšlenimą 
apie neva skriaudžiamus”.

Bet mes galvojame, kad 
nors jie ne šedevrai, tie du 
filmai vertingi ir tikriausiai 
verti matymo.1"

R. B.
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Atjaunėjęs teatras
Kauno Muzikinis Teatras 

buvo pastatytas praėjusio 
šimtmečio pabaigoje. Pirmoji 
premjera — rusų klasiko N. 
Gogolio “Revizorius” — įvyko 
1893 metais. Tuomet teatras 
užėmė dabartinio pastato 
centrinę dalį. Jame buvo 500 
vietų žiūrovų salė su dviejų 
aukštų balkonais, scena, tar
nybinės patalpos. Nuo to lai
ko teatras ne kartą buvo re
konstruojamas, plečiamas.

Paskutinį kartą prieš pen
kiasdešimt metų jis) buvo at
naujintas pagal architekto V. 
Landzbergio-Žemkalnio pro
jektą. Architektas gerokai

“LAISVE”

A. BARANAUSKO ATMINIMAS-GYVAS

1985 metų sausio 17 dieną 
sukanka ^00 metų, kai 
Anykščiuose gimė įžymus 
lietuvių^ literatūros klasikas 
Antanas Bhranauskas.

Pirmieji žinotai jo eilioti 
kūriniai' parašyti 1849 m. 
lenkų kalba, nuo 1853 m. 
rašė ir lietuviškai. Poema 
“Anykščių šilelis”) (1858-1859 
ta.) įžymiausias XIX a. 
lietuvių romantinės poezijos 
kūrinys. Ji pasakoja apie 
Anykščių šilelio ir Lietuvos 
girių grožį ir likimą, susijusį 
su viso krašto likimu senovė
je. Girių klestėjimo ir nioko
jimo vaizduose iškyla krikš
čionybės įvedimas, kryžiaus 
karų, -maro ir bado metai, 
carinės patvaldystės sauva
lė. Poema liudija apie gilius 
dvasinius liaudies žmogaus 
ryšius su gamta. Čia gausiai 
panaudojami pasakų, padavi
mų, priežodžių, ipatarlių, net 
liaudies medicinos elementai. 
Parašyta tarnpiŠkai, ji nepra
rado skambešioilir perrašyta 
literatūrine kalba. “Anykščių 
šilelis” davė pradžią lietuvių 
gamtinei poezijai. Pirmą kar
tą poema išspausdinta L. 
Ivinskio “kalendoriuje” 
(1860-1861 m.). Šiuo metu ji 
yra išversta į ahglų, japonų, 
latvių, lenkų, rusų, ukrai
niečių, vokiečių kalbas.

Poeto eilėraščiai “Dainų 
dainelė” ir “Ko gi skaudžia 
man širdelę”, išreiškę 1863 
m. sukilimo pergyvenimus, 
dainuojami kaip liaudies dai
nos. Lietuvių tautosakos ar
chyve jų užrašyta virš pen
kiasdešimt variantų. Stam
būs manifestactaiai polemi
niai kūriniai yra poemos 
“Kelionė Petaburkan”, “Pa
sikalbėjimas giesmininko su 
Lietuva”.

Reikšmingi A. Baranausko 
darbai kalbotyros srityje. 
Varnių seminarijoje susipaži
nęs su lyginamosios kalboty
ros veikalais, liečiančiais lie
tuvių kalbą, 1857 m. parašė 
straipsnį “Apie žemaičių ir 
lietuvių liaudies kalbą”. 1860 
m. Peterburge užmezgė ry
šius su Jenos prof. A. Šlei- 
cheriu, jam padėjo rengti K. 
Donelaičio “Metus”, kuriuos 

pertvarkė pastato vidų ir 
pristatė dviejų aukštų šoni
nius korpusus.

Teatro praeitis glaudžiai 
susijusi su reikšmingomis 
lietuvių tautos ir kultūros 
datomis. Su juo susijęs lietu
viškos operos, baleto ir dra- 
taos profesinio teatro gimi
mas. 1941 metų liepos 21 d. 
jo salėje įvyko Liaudies sei
mo posėdis, kuriame Lietuva 
buvo paskelbta Tarybų So
cialistine Respublika.

Naująjį teatro pertvarky
mą paruošė grupė specialis
tų, vadovaujama projekto 
vyriausiojo architekto Kęs

1865 m. išleido Rusijos 
Mokslų akademija. Stokojant 
lietuvių kalbos vadovėlio; iš
vertė A. Šleicherio mokslinę 
lietuvių kalbos gramatiką ir 
jos pagrindu parengė “Kal
bamokslį lietuviškos kalbos”. 
Remdamasis A. Šleicheriu ir 
F. Kuršaičiu sudarė rašybą, 
pagrįstą garsų kilmės princi
pu. Parašė studiją “Pastabos 
apie lietuvių kalbą ir žodyną” 
(1898 m. rusų kalba išleido 
Rusijos Mokslų akademija). 
Padėjo pagrindus lietuvių 
dialektologijai, sudarydamas 
pirmąją lietuvių tarmių kla
sifikaciją, kuria remiasi nau
jausioji lietuvių dialektologi
ja.

Į gyvenimo pabaigą susido
mėjo matematika, kaip ma
tematikas mėgėjas dirbo 
skaičių teorijos srityje, sukū
rė lietuviškų matematikos 
terminų. Be to užrašinėjo 
lietuvių liaudies melodijas, 
bandė jas barmonizu°fL 
komponavo dainas ir gies
mes.

Tarybų Lietuvoje šventai 
saugomas A. Baranausko at
minimas, jo kūryba didžiai 
vertinama, leidžiama bei ty
rinėjama. Poeto klėtelė, 
Anykščiuose 1945 m. pa
skelbta A. Baranausko me
morialiniu muziejumi, 
“Anykščių šilelis” 1949-1984 
m. laikotarpyje išleistas lie
tuvių kalba vien tik atskirais 
leidiniais 6 kartus bendru 
113000 egzempliorių tiražu 
(neskaitant kitų publikacijų). 
Išleistas poeto raštų dvito
mis (1970 m.), dvi R. Mik
šytės monografijos apie A. 
Baranausko gyvenimą ir kū
rybą. Įžymiojo klasiko paliki
mui skirtas stambus “Litera
tūros ir kalbos” tomas, pasi
rodysiantis spaudoje 1985 
metais. Sausio 10 d. LTSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos institute numatyta 
surengti specialią jubiliejinę 
mokslinę konferenciją poeto 
gyvenimo ir kūrybos proble
moms tirti.

Jonas Šlekys
LTSR MA Lietuvių kalbos, 

ir literatūros instituto 
bendradarbis

tučio /Žalnieriaus. Rekon
strukcija nepakeitė nei fasa
do, nei salės išvaizdos. Su
moderninta scena, įrengta 
požeminė dalis, į kurią per
keltos rūbinės, rūkomieji, vi
sos techninės tarnybos, erd
vus požeminis fojė. Todėl 
išsilaisvina pirmojo ir antro
jo aukštų fojė. Centrinės 
ložės fojė lauš įrengtas Kipro 
Petrausko memorialinis 
kambarys.

Teatrą papuošė dailininkų 
darbai — A. Martinaičio, R. 
Vaitiekūno drobės, L. Strio
gos dekoratyvinė skulptūra, 
S. ir T. Petraičių keraminis 
pano, E. Saladžiaus grafikos 
lakštai. Požeminėje dalyje 
taarmuro sienas pagyvina B. 
Vaitiekūnienės gobelenai.

Tokia jy laisvė . i .

“Vaduotojų” sampratoje 
vadinamoji “nepriklausoma 
Lietuva” buvusi tikras lais
vės ir žmogaus teisių bastio
nas. Tai kas, kad toje “nepri
klausomoje” Lietuvoje šaudė 
komunistus ir grūdo į kalėji
mus bedarbių demonstracijų 
dalyvius, tai kas, kad vargo 
vejami žmoneliai tūkstan
čiais plūdo ieškoti duonos 
kąsnio už jūrų-marių, o liku
sieji kentė buožių jungą, 
arba duso miestų lūšnynuo
se. Teisė į darbą, teisė į 
butą — apie tokius dalykus 
anuomet eilinis darbininkas 
nebuvo nė girdėjęs. Nenuo
stabu, kad “vaduotojai” nu
tyli apie. elementariausių 
žmogaus teisių varžymą ir jų 
nepaisymą buržuazinėje Lie
tuvoje ir iškelia į pirmąją 
vietą vadinamąją “humanita
rinių laisvių” šiandieninėje 
Lietuvoje problematiką. Pa
vyzdžiui, išeivijos reakcinė 
spauda irgi save kildina iš 
senosios, buržuazinės Lietu
vos spaudos, kuri tiesiogiai 
ir netiesiogiai statoma pa
vyzdžiu Šiandieninei “bolše
vikinei” Lietuvos spaudai.

Taigi, pažiūrėkime iš ar
čiau į tos spaudos ištakas, ar 
iš tikrųjų buržuazinė Lietu
vos spauda turėjo galimybės 
laisvai ir nekliudomai egzis
tuoti (čia neliesime komunis
tinės spaudos, kuri, žinoma, 
buvo uždraustą). Štai vienas 
įdomus Krašto apsaugos mi
nistro įsakymas, datuotas 
1930 metų gruodžio 23 diena: 
“Griežčiau cenzūruoti laik
raščius, kad išvengus jau 
kartą cenzūros išbrauktų 
straipsnių talpinimo į kitus 
laikraščius, pranešti apie 
kiekvieną tokį išbrauktą 
straipsnį (temą arba pavadi 
nimą) visiems tiems komen 
dantams, kurių apskrityse

Sausio 17 d. sukanka 150 metų, kai gimė Antanas Baranauskas — lietuvių poetas ir 
kalbininkas.

Nuotraukoje: A. Baranausko klėtelė Anykščiuose, apsaugota gaubtu.
. fo-W A. Dilio nuotrauka

Rekonstruotame Kauno muzikiniame teatre įvyko vengrų kompozitoriaus I.
Kalmanio operetės “Grafaitė Marica” premjera. Teatras pradeda naują savo gyvenimo
etapą.

Nuotraukoje: Scena iš s;

Jūratė gyva, ir 
Kastytis nežuvo

Žemaičių žvejai, drąsūs Baltijos žmonės, 
Darbuos ir dainoj — jų širdis ir troškimai. 
Jūratės, Kastyčio graudusis likimas— 
Tai liaudies godotos gražiausios svajonės,

Bet tolimos jos, nepasiekiamos buvo . . . 
Ir gintaro rūmą perkūnas sugriovė . . . 
Lyg pasaką naują main Seka tikrovė: 
Jūratė gyva, ir Kastytis nežuvo—

Tai Laisvė ir Darbas nūn susižadėjo, 
Ir amžius tai bus viena siela ir kūnas. 
^Įūs^iaudis, sutramdžiusi priešus dykūnus, 

Sau rūmą didingą statyti pradėjo 
Ir laisvę, ir darbą jo pagrindan dėjo— 
To rūmo sugriaut negalės joks perkūnas.

11/26
Sent in by—Genutė Baranauskas, Schenectedy, N. Y.

išeina bet kokie opozicijos 
laikraščiai. . .”

Spaudos “švara” rūpinosi 
ir Užsienio reikalų ministeri
jos Vidaus informacijos sky
rius. Štai 1936 metų kovo 9 
dieną to skyriaus viršininkas 
Jonas Graičiūnas išsiuntinėjo 
laikraščių redaktoriams tokį 
slaptą raštą: “Vidaus infor
macijos skyrius turi garbės 
pranešti, kad Lietuvos spau
da ir radio tuo tarpu Vokieti
jos atsisakymo nuo Locarno 
sutarčių ir demilitarizuotos 
Reino srities ginkluotomis 
pajėgomis užėmimo neko
mentuoja.” Kiek anksčiau, 
vasario 18 dieną tas pats 
Vidaus informacijos skyrius 
su neslepiamu susierzinimu 
taip barė savo konfidencialia
me rašte gerbiamus redakto
rius: “Pastebėta, kad labai 
žymi Lietuvos spaudos dalis 

I paskiausiu laiku beveik išim

ktaklio “Grafaitė Marica”.

3-IAS PUSLAPIS

Justas Paleckis

tinai atrenka neigiamas in
formacijas apie Italiją ir tik 
labai retai deda žinias iš 
pačių italų šaltinių ... Vi
daus informacijos skyrius, 
primindamas savo instrukci
jas iš š. m. sausio 20 dienos 
antro skyriaus 4 punktą; pa
kartotinai prašo laikraščių 
redakcijas informacijos apie 
Italiją klausimais rodyti kaip 
galima didesnio palankumo 
italams ... .

Kaip matome, tai buvę 
netgi ne prašymai, bet įsaky
mai tikslios ir beapeliacinės 
instrukcijos, kurioms “nepri
klausomos” Lietuvos “nepri
klausoma” spauda turėdavu
si besąlygiškai paklusti. To
kia tad buvo “spaudos lais
vė” buržuazinėje Lietuvoje, 
kurios besąlygiškais tęsėjais 
save šiandien išdidžiai vadi
na reakcinės išeivijos laik
raštininkai. Jonas Šakinis

K Jūrelės nuotrauka



4-TAS PUSLAPIS

Tarybą Lietuvos

LIETUVOS MENININKŲ 
KONCERTINĖS 
KELIONES

Lietuvos nusipelnęs ko
lektyvas Lietuvos kamerinis 
orkestras gastroliavo Pran
cūzijoje ir Italijoj.

— Italijoje Lietuvos kolek
tyvas koncertavo pirmą kar
tą, — pasakė orkestro meno 
vadovas ir dirigentas, TSRS 
liaudies artistas profesorius 
S. Sondeckis. Prancūzijoje — 
jau trečią. Iš viso šioms 
gastrolėms paruošėme šešias 
programas, į kurias įtraukė
me Bacho, Handelio, Vival- 
džio, Mocarto, žymiausių 
mūsų amžiaus kompozitorių 
kamerinius kūrinius. Šiuolai
kinei lietuvių kamerinei mu
zikai atstovavo, F. Bajoro 
“Tokata”.

Lietuvos TSR liaudies bui-' 
ties muziejaus liaudies muzi
kos teatro trupė su koncerti
ne programa gastroliavo 
Urale ir Vakarų Sibire. 
Gastrolėms sudarytu dviejų 
dalių programa. Koncertuota 
Permės, Iževsko, Sverdlovs- 
ko, Celiabinsko, Kurgano ir 
Tiumenės žiūrovams.

Lietuvos TSR valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro solistai Nele Beredina 
ir Petras Skirmantas dalyva
vo penkių tarybinio baleto 
meistrų grupių gastrolėse 
Japonijoje.

Tokijyje surengtas koncer
tas kartu su japonų artistais. 
Jam ruoštis į Maskvą buvo 
atvykusi grupė klasikinio ba
leto šokėjų iš Tokijo. Tarybi
nių ir japonų artistų repetici
joms vadovavo TSRS didžio
jo bei Maskvos • K. Stani
slavskio ir V. Nemirovičiaus- 
Dančenkos muzikinio teatrų 
pedagogai repetitoriai.

TARPTAUTINĖ PREMIJA 
SOFIJAI VEIVERYTEI

Jugoslavijoje, Tuzlos mies
te įvyko tarptautinė portreto 
bienalė. Į ją buvo pakviesti 
94 dailininkai iš daugiau kaip 
20 pasaulio šalių. Bienalėje 
dalyvavo Lietuvos TSR liau
dies dailininkė profesorė So
fija Veiverytė bei Lietuvos 
TSR liaudies dailininkas 
Augustinas Savickas.

Parodoje buvo eksponuoti 
S. Veiverytės darbai “Vyro 
portretas” ir “Moters portre
tas”, taip pat A. Savicko — 
“Sūnaus portretas’’ bei 
“Dukros portretas”., Aukš
čiausio įvertinimo susilaukė 
S. Veiverytės “Moters por
tretas” — jis pažymėtas 
tarptautinės portreto biena
lės premija. Jugoslavijos na
cionalinio portreto galerija 
įsigijo visus premijuotus bie
nalės paveikslus.

Sporto mėgėjams gerai žinoma Kauno “Žalgirio” krepšinio komanda. Daugelis Kauno 
berniukų svajoja užaugę būtinai tapti “paulauskais” ar “saboniais”, “chomičiais” ar 
“kurtinaičiais”. Todėl nenuostabu, kad gatvėse dažnai gali sutikti vaikus, kurie, eidami 
į mokyklą, vienoje rankoje nešasi portfelį su knygomis, o kitoje — tinklelį su krepšinio 
kamuoliu. s

Kaune veikia “Žalgirio” specializuota krepšinio mokykla, į kurią vaikai priimami 6-7 
metų. Jiems skirtose aikštelėse pastatyti specialiai mini krepšiui žaisti skirti įrengimai, 
jie treniruojasi mažesniais ir lengvesniais kamuoliais.

Per pusantro šimto vaikų žengia pirmuosius žingsnius į didįjį krepšinį, vadovaujami 
mažojo krepšinio entuziasto trenerio Antano Dzevočkos. Kad ^vaikams nebūtų 
nuobodu, jie per treniruotes atlieka pratimus, kurie dažnai primena vaikiškus 
žaidimus. Daugelis pratimų bei prietaisų sugalvoti paties trenerio.

Nuotraukoje: Treneris A. Dzevočka vadovauja mažųjų krepšininkų žaidimui.
* K. Jūrelės nuotr.
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JUBILIEJINĖ PARODA

Lietuvos bibliotekoje buvo 
atidaryta revoliucinio veikė
jo, literatūrologo, žurnalis
to, istorijos mokslų daktaro 
Romo Šarmaičio kūrybos 
paroda,': skirta jo gimimo 
75-osioms metinėms. Sten
duose R. Šarmąičio darbai, 
parašyti ir išleisti beveik 
prieš keturiasdešimt metų: 
“LKP kova dėl lietuvių tau
tos laisvės ir nepriklausomy
bės”, “Darbo žmonių kova 
dėl Tarybų valdžios Lietuvo
je 1918-1919 m.” ir kt. Vėliau 
išėjo jo knygos “Kail kurie 
XIX a. antrosios pusėąlietu- 
vių nacionalinio išsivadavimo 
judėjimo istorijos klausi
mai”, “Amerikos-Anglijos 
imperialistų intervencija Lie
tuvoje 1918-1920”, kiti leidilį 
niai.

Viena jubiliejinės parodos 
skyrių sudarė R. Šarmaičio 
parašyti straipsniai apie lie
tuvių rašytojus J. Biliūną, P. 
Cvirką, J. Janonį, S. Nėrį, 
A. Regratį, E. Tautkaitę ir 
kt. , .

R. Šarmaitis yra išvertęs į 
lietuvių kalbą 13 knygų. 
Daugiausia marksizmo-leni
nizmo klasikų veikalų.

Trakiečių Zamalaičių šeima jau kelinti metai dalyvauja 
respublikinėse šeimos varžybose ir laimi prizines vietas. 
Tėvas ir motina anksčiau žinomi sportininkai: Adolfas 
domėjosi sportiniais žaidimais, žmona Aniceta buvo viena 
geriausių respublikos sldininkių, abu turi fizkultūrinį 
išsilavinimą. Namie jie treniruoja savo penkis sūnus. 
Sportas tvirtai įžengė į Zamalaičių šeimą.

Nuotraukoje: Zamalaičių šeima mankštinasi.
A. Sabaliausko nuotrauka

A. STANEVIČIAUS 
185-OSIOMS

Meno darbuotojų rūmuose 
surengtas lietuvių klasiko Si
mono Stanevičiaus literatūri
nis vakaras “Suklusk žmo
gau”, skirtas rašytojo 185- 
osioms gimimo metinėns. Jis 
prasidėjo S. Stanevičiaus su
rinktomis žemaičių dainomis, 
kurias atliko Vilniaus univer
siteto folklorinio ansamblio 
trio — Janina Bukantaitė, 
Rūta Lukdševičiūtė ir Roma 
Trunciene(

> Apie S.) Stanevičiaus — 
rašytojo folkloristo, tautosa
kininko, žymaus kultūros 
veikėjo gyvenimą susirinku
siems papasakojo Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto lietu
vių literatūros katedros pro
fesorius J. Girdzijauskas. 
Aktorė Gražina Urbonaitė 
skaitė odės “Šlovė žėįnaičių” 
ištraukas, “Erelis Ihralius 
paukščių ir karališkas”, 
“Žmogus ir Levas”, “Lapė ir 
žąsys”, “Aitvarai” ir kitas 
pasakėčias. >

'Sukakties proga Šilutės ra
jono Švėkšnos kapinėse, kur 
palaidotas Simonas Stanevi
čius, pastatytas paminklas. 
Jį sukūrė liaudies meistras 
Vytautas Majoras.

“LAISVĖ”

Nuotraukoje: Restauruotas Klaipėdos senamiesčio kvartalas. R Aleknavičiaus nuotrauka

LIETUVA - UŽSIENIO RENGINIUOSE

Ispanijoje ir Irake buvo 
surengtos TSRS dienos, ku
riose Tarybų šaliai atstovavo 

;Tarybų Lietuva.
Tarybinių draugystės 

draugijų sąjunga ir atskirų 
respublikų draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos jau daugelį 
metų užsienio šalyse rengia 
TSRS dienas, dekadas, drau
gystės su Tarybų Sąjunga 
mėnesius. Pagal susiklosčiu
sią tradiciją šiuose rengi
niuose Tarybų šaliai atsto
vauja viena iš sąjunginių res
publikų. Per dvidešimt metų 
Tarybų Lietuva jau dalyvavo 
59 renginiuose 42 šalyse.

TSRS dienų Ispanijoje ren 
giniuose dalyvavo delegacija

GERAI VERTINAMAS 
LIETUVIŲ FOTOMENAS

Lietuvoje lankėsi Europos 
fotografų profesionalų aso
ciacijos “Europhot” generali
nis sekretorius Viktoras Ku
kas. Svečias iš Belgijos susi
pažino su LTSR fotografijos 
meno draugijos veikla, ap
žiūrėjo Kauno ir Vilniaus fo- 
tosalonus, dalyvavo tarptau
tinės fotografijos parodos 
atidaryme. Joje buvo ir sve
čio nuotraukų.

Viešnagės metu vilnie
čiams žurnalistams svečias 
papasakojo:

— Mane jau seniai domina 
Lietuvos fotografų kūriniai, 
kuriuos teko eksponuoti pa
rodose, spausdinti katalo
guose ir fotoalbumuose. Jau 
kelerius metus susirašinėju 
su Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugija, jos pirminin
ku Antanu Sutkumi. Džiau
giuosi,, kad pagaliau su šia

Keturiasdešimtmečio ženkle
Jungtinės Tautos. — Prieš 

užbaigdama savo 39-ąją sesi
ją, Generalinė asamblėja 
priėmė rezoliuciją, skelbian
čią 1985-uosius metus Jung
tinių Tautų sukaktuviniais 
metais, nes šiemet ši tarp
tautinė organizacija mini sa
vo gyvavimo keturiasdešimt
metį. Minėjimo šūkiu bus 
“United Nations for a Better 
World”. Bus rengiami atitin
kami minėjimai, bet pats di
džiausias bus JT būstinėje 
New Yorke spalio 24 d.

Pabrėžiama, jog ši JT su
kaktis sutampa su ateinan
čiųjų — 1986-ųjų metų pa
skelbimu Tarptautiniais Tai
kos metais. Atskira rezoliu
cija Asamblėja nutarė 40-ies 
metų sukaktį sieti ir su 
25-erių metų sukaktimi nuo 
dekolonizacijos deklaracijos 
priėmiiho Jungtinėse Tauto
se. Be to, kaip gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar 
priminė, šie metai yra ir 
Tarptautiniais jaunimo me
tais, tvirtindamas, kaęl pa
saulio pareiga prisidėti prie 

kuriai vadovavo Lietuvos 
TSR ryšių ministras K. 
Onaitis, grupė lektorių — 
mokslo ir kultūros veikėjų, 
liaudies ūkio specialistų. Šio
je šalyje koncertavo Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto nusipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansamblis. 
Lietuvos renginių lankytojai 
turėjo progos išsamiau susi
pažinti su Tarybų Lietuvos 
grafikos ekspozicija, “Dova
nos” gamybinio meno verslų 
ir suvenyrų susivienijimo 
dirbinių paroda. Foto meis
tro Z. Kazėno spalvotos foto
grafijos paroda “Tarybų Lie
tuva: darbai ir žmonės” at
skleidė ispanams Lietuvos 
darbo žmonių pasiekimų pa
noramą.

draugija, jos narių kūryba 
susitikau akis į akį.

Nors Lietuvos fotografiją 
buvau ne kartą matęš, bet 
dabar mano supratimas visai 
kitoks. Išvydau daug dau
giau, negu tikėjausi. Mano 
tikslas, kad su Lietuvos foto
grafų kūryba, su draugijos 
veikla susipažintų kuo dau
giau įvairių šalių žmonių. 
Jūsų fotografų darbų propa
gavimą aš sieju su savo 
veikla UNESCO. Numato
ma, kad ateityje vieneri me
tai bus paskelbti taikos me
tais, o dar kiti — fotografijos 
metais. Esu įsitikinęs, kad 
jūsų fotografų kūryba turi
ningai papildys ta proga or
ganizuojamas parodas, nes ji 
teigia taikaus darbo ir kūry
bos grožį, pasižymi aukštu 
profesiniu meistriškumu.

Parinko J. Žukauskas

Jungtinių Tautų stiprinimo, 
norint užtikrinti laimingą 
ateitį busimosioms kartoms.

Jungt. Tautų sukakčiai mi
nėti jau nuo užpereitų metų 
veikia specialus komitetas. 
Jam dabar vadovauja 
39-osios Gen. Asamblėjos 
pirmininkas Paul J. F. Lusa
ka. Tikimasi, kad į sukaktu
vinę sesiją atvyks daug žy
mių šiai organizacijai pri
klausančiųjų valstybių vado
vų.

New Delhi. — Pakistano 
spaudai suteiktame inter
view Indijos premjeras Rajiv 
Gandhi pareiškė, kad jo šalis 
trokšta ir siekia glaudaus 
bendradarbiavimo su visomis 
neprisijungusiomis šalimis. 
Jis taip pat pareiškė susirū
pinimą, kad Pakistanas ruo
šiasi pagaminti branduolinę 
bombą. Jis pabrėžė, kad In
dija branduolinę energiją 
naudoja vien taikingiems 
tikslams.
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Smerkia Pietų Afriką

Lapkričio mėnesį Irake 
viešėjo kita Lietuvos delega
cija, kuriai vadovavo Lietu
vos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas J. Ru- 
senka. Lietuvos pasiuntiniai 
įvairiuose Irako miestuose 
vykusiuose susirinkimuose 
susitiko su šios Artimųjų 
Rytų šalies visuomene, kon
certavo Panevėžio “Ekrano” 
dainų ir šokių liaudies an
samblis.

Masiniai renginiai, skirti 
Tarybų Lietuvai, įvyks Indi
joje. Šios šalies gyventojai 
per pastarą'jį ^šimtmetį jau 
antrą kartą sulduks Lietuvos 
pasiuntinių.

GAVIMUI “LAISVEI*’ NAUJU SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI VASARIO-FEBR. MĖNESIO 1985 METŲ

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų: Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS
I ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už' aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI, PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

J20.000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui^/ 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams I Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* * *

LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų. 
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417

Washington. — AFL-CIO 
prezidentas Lane Kirkland, 
kalbėdamas Amerikos darbo 
unijų konferencijoje, kurioje 
dalyvavo ir Pietų Afrikos 
unijų atstovai, pasmerkė 
prez. Reagano administraci
jos politiką aparteido arba 
rasinės diskriminacijos klau
simu. J is kaltino ją neveiklu
mu, ką Pretorijos vyriausy
bė aiškinasi kaip jos rasinės 
diskriminacijos toleravimu.

Tuo tarpu Washingtone te
bevyksta darbo unijų veikė
jų, politikierių ir kovotojų už 
laisvę demonstracijos prieš 
Pietų Afrikos rasinės diskri
minacijos politiką. Protestai 
reiškiami prie Pietų Afrikos 
ambasados.

Protestuotojai reikalauja, 
kad prez. Reagan nutrauktų 
Pretorijos vyriausybės rėmi
mą ir kad darytų į ją spaudi
mą, kad ji paleistų visus 
politinius kalinius.

Peking. — Kinijos vadovas 
Deng Xiaoping tvirtina, kad 
vienintelis kelias pašalinti 
Kinijoje skurdui, atsilikimui 
ir ignorancijai yra “atvirų 
durų” politika. Tai reiškia, 
kad reikia pradėti suartėjimą 
su pasauliu. Šimtmečiais tru
kusi izoliacija Kinijai atnešu
si daug nelaimių. Tas mintis 
jis pareiškė Kinijos komunis
tų partijos aktyvui pereitų 
metų spalio 22 d., bet kinų 
spauda tik šiemet pradėjo, 
apie tai rašyti.



PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 18,1985

KANADOS ŽINIOS
> , '

Montreal, Que.
Išvyko—atvyko

V. Vekteriene išvyko į 
Vancouverį aplankyti dukre
lę ir jos šeimą.

T. Yuzelaitis aplankė tėve
lius iš Hamiltono.

K. Greibus, iš Toronto, 
aplankė mamytę ir brolį su 
šeima.

L. Urbonavičiūtė su drau
ge praleido žiemos šventes
U. S. A.

Pas M. Salčiunienę lankėsi 
brolienė iš U. S. A.

J. J. Girdauskus aplanke 
dukrelė, sūnus ir sesutė iš 
Toronto.

J. Baršauskas su dukrele 
ir žentu išvyko į Floridą.

Visiems linksmos viešna
gės.

Serga yi
T. Šmitiene parpuolė ant 

gatvės; buvo nuvežta į St. 
Cabrini ligoninę; jai rado tris 
šonkaulius lūžusius.

E. Vilkis turėjo operaciją 
R. Victorijos ligoninėj.

Linkiu jiems greit pasveik
ti.

Susilaukė dukrelės
H. T. Suplevičiai, susilau

kė gražios ir sveikos pirma
gimės dukrelės. Tėveliai la
bai ja džiaugėsi. O A. Šiuple- 
vičienė patenkinta pirmąją 
anūkėle.

Linkiu gražiai augti.
Sudegė

Gaisrui kilus Verdune, H. 
Šiuplevičiaus namas visai su
degė. Laimei visi spėjo pa
bėgti ir nieks nebuvo sužeis
tas.

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos gautos nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 31 d.

Olga Graham, So. Boston, Mass................................$1000.00
Montrealo Kanados LLD kuopos valdyba ir nariai,

vardai tilpo “L”...........................................................708.14
Mary Rockville, Md., proga 80-to gimtadienio, t

per Nellie Ventienę '.................................................. 200.00
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Taraškienę .100.00 
Anna Balčiūnas, Hialeah, Fla., vajaus proga................100.00
Valeria Mossey, Weston, Ont., Canada..................... 100.00
Bill Yakubonis, Waterbury, Conn. . *.............. 100.00
Walter Smith, Port Charlotte, Fla..................... 100.00
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada.............. . .100.00
Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų Klubas,

Toronto, Ont., Canada, per Adele Ylienę................. 85.00
J. Šimonis, Vancouver, B. C., Canada ..................... 85.00
Rose Antanavičienė, Stroud, Ont., Canada ..........85.00
Helen Pine, Columbus, Ohio, per P. Alekną........... .  .76.00
A. Račkauskienė, Miami Beach, Fla. ............................ 73.00
A. M. Gerdus, Washington, Ill........................................58.00
K. Thomas, Johnson City, N. Y.......... ?...........  50.00
Chas. Sisevich, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf .. .50.00 
Toronto Lietuvių Moterų Klubas,

Toronto, Ont., Canada per A. Ylienę........................50.00
F. Imbrasas, (Imbrose), Thunder Bay, Ont., Canada .55.00 
Anne Yakstis, Bronx, N. y., per Nellie Ventienę ... .50.00 
Walter Baltušis, Roslindale, Mass.........................    /k 50.00
F. M. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada.....................  .50.00
Anna ir Boleslovas Stakenai, Freesoil, Mich.............. 50.00
Verute ir Valys Bunkai, St. Petersburg, Fla.,

per P. Alekną............................................... r .... v.. .50.00
Suzanna Kazokyte Jones, Frackville, Pa. r.................. 50.00
“Laisves” Rėmėjai, per Nellie Ventienę........................38.00
Margaret Klishus, Clearwater Beach, Fla.,

per P. Alekną ..........................................................38.00
Johanna Demikis, Worcester, Mass.,

per R. Trakimavičius........................... . ...................30.00
Ona Veršinskienė, Longueuil, Quę., Canada, „

per, J. Urbanavičių.......................................................30.00
John Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada.................. 30.00
Genutė Baranauskas, Schenectady, N. Y.....................25.00
Elzbieta Kosmočienė, Huntington, N. Y. .......... .25.00 
J. Ęuisienė, Islington, Ont., Canada, per A. Ylienę . .25.00
B. Janauskas, Willowdale, Ont., Canada .......................25.00
J. M. Lu^as, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .. . .25.00 
Ruby Vegeliutė Jeske, Farmington Hills, Mich.,

per St. Masytę..............................................................25.00
Elizabeth V. Repshis, Dorchester, Mass.......................25.00
Veronica Pranaitienė, Red Hook, N. Y............ ........25.00
John Gresh, Pinellas Park, Fla., per P. Alekną..........25.00
A. Galinaitis, Toronto, Ont., Canada, per A. Ylienę-. .22.00 
L. Bartkus, Linden, N. J................... 20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass.,

prisiminimui mirusio Vyro Vinco.....................  20.00
Albertina Jenkins, Chicago, Ill. per N. De Schaaf ... .20.00 
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................. 20.00 .

Mirė

Sausio 1 d. kasdamas snie
gą, staigiai mirė Jonas Pe
trulis, 80 metų. Paliko nuliū
dime žmoną, sūnų, dukrelę ir 
jų šeimas. J. 'Petrulis kilęs 
iš Šimonių. \

Sausio 6 d. po\rumpbs, 
bet sunkios ligos mirė Vy-I 
tautas Adomomis, 62 m. Li
ko nuliūdime žmona, dvi se
sutės su šeimomis. Savo lai
ku priklausė prie Jaunimo 
choro ir daug su lietuviais 
bendravo. Kilęs iš Rokiškio 
apskr. Buvo 2 metų, kai jį 
atvežė į Kanadą. j

Sausio 6 d. mirė Vilius 
Keseris 65 m. Liko žmona, 
tris dukros ir du sūnus. 
Taip pat daug anūkų. Į 
Kanadą atvykęs po antro 
karo.

Per 1984 metus netekome 
41 tautiečių. Tai rekordiniai 
metai. Kur jie iš mūsų iške
liavo į amžiną poilsio vietą. 
Buvo visokio amžiaus. Paliko 
liūdinčias šeimas ir tuščias 
vietas. O jų vietos jau nėra 
kam beužimti. Jaučiame di
delę spragą. Daug netekome 
draugų ir pažįstamų. Taip 
pat “Laisvės” skaitytojų. Jie 
buvo tokie reikalingi ne tik 
šeimoms, bet ir visuomenei.

Visiems artimiesiems gili 
ir nuoširdi užuojauta. O jūs 
mieli tautiečiai ilsėkitės ra
mybėje šaltoje Kanados že
melėje.

I, J-na

“LAISVE”

Nuotraukoje: Galingi kranai dirba Klaipėdos jūrų preky
bos uoste.

Tos paprastos realybės . . .
Kur jau kur, o šioje šalyje 

puikiai žinoma: norint par
duoti kokią nors prekę labai 
svarbu ją gražiai, patrauk
liai, blizgančiai suvynioti.

Dar labai svarbu — ją 
mokamai ir pastoviai rekla
muoti. Na, aišku, ir turėti 
akį pagaunančią, kiek galint 
rėksmingesnę iškabą. ,

Visa tąi ypač svarbu tada, 
kai prekė yra ne pirmos 
rūšies, užsigulėjusi, nepa
traukli ir išvis neturinti pa
klausos.

Šie elementarūs dėsniai 
tinka visiškai visoms preky
bos rūšims. Pradedant “pil- 
sais” nuo per didelio taukų 
kiekio, baigiant propaganda. 
Juk ji mūsų dienomis šioje 
šalyje irgi yra paprasčiausia 
prekybos rūšis, atnešanti ir 
pelnus, ir nuostolius; preky-
ba, iš. Icurios gyvena didžiulis 
skaičius nieko kito nesuge
bančių, o dažnai ir nenorin
čių dirbti įmonių. ,

Jų skaičiusį dar didės
Štai ir pagrindinio Valstijų 
ruporo į platųjį pasaulį —- 
“Amerikos balso” — tarny
bos plečiamos, didinamas 
tarnautojų 1 skaičius, skiria
mos vis didesnės lėšos.

Visą tą prisiminiau neatsi
tiktinai, o veiksniškoje — 
“patriotinėje” spaudoje per
skaitęs, eilinį džiūgavimą: 
girdi, dabar įvykęs “didžiu
lės reikšmės teigiamas po
slinkis” ... transliacijose į 
Tarybų Lietuvą. Kalba šį 
kartą ne apie “Amerikos bal
są”, bet apie liūdnos “šlovės” 
visame pasaulyje susilauku- 
'sias “Laisvės” ir “Laisvosios 
Europos” radijo stotis.

A. Waznys, Richmond Hill, N. Y., 
prisiminimui mirusio vyro..................    20.00

Helen Samanick, Seminole, Fla. ................................. 20.00
Paulina Kolendo, Brooklyn, N. Y.,

per Nellie Ventięnę............. ........................................20.00
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y.,
per Nellie Ventienę............. . .....................;................. 20.00

Peter W. Raymond, Kearny, N. J................................. 20.00
Peter Valinčienė, La Salle, Que., Canada,

per J. Urbanavičių...............................................   .20.00
Jurgis ir Paliuse Taruškai, Verdun, Que., Canada,

per J. Urbanavičių............... . .................  20.00
W. ir M/Railai, Hemet, Cal.....................................  .20.00
Gussie Daniels, Panama City, Fla.................................. 20.00
Helen Sharkey, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną.. 18.00 
Bronius Gelgotas, San Diego, Cal......................  15.00
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass. .......... 15.00 
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada............. .  15.00
Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Ont., Canada,

per P. Kunchys..........................................................15.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada............. . .15.00
A. W.Pauziene, Oakville, Ont., Canada........♦............15.00
H. Juraitis, Dollard, Des Ormeaux, Que., Canada... .15.00 
Frank Kazokas, Lethbridge, Alta, Canada.................. 14.87
M. Ginaitis, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienę ... .13.00 
Teresa Simas, Tallahassee, Fla., prisiminimui mylimo

vyro Stasio, kuris mirė 1979 m. gruodžio 2d. ..... 13.00 
Helen Kudirka, Linden, N.J.....................  13.00
K. Žemaitis, Honeoye Falls, N. Y...................................13.00
L. Novak, St. Petersburg, Fla. ......................................13.00
Albert Vizbaras, Blairmore, Alberta, Canada,

per Joe Brūzga........................ 1....................... 10.00
Joe Brūzga, Lethbridge, Alberta, Canada......... .......... 10.00
Servit ir Ruth Gugas, Detroit, Mich., per St. Masytę. 10.00 
Petrone Malinauskas, Chicago, Ill.............................    10.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada...................... 10.00
Petras Žilinskas, Sun City, Cal....................................... 10.00
S. Ilekys, Toronto, Ont., Canada............................  10.00

Vete ir Mini Yuden, Mountain Home, Ark........... .  10.00
J. Narusevičienė, London, Ont., Canada...................... 10.00
B. Mąkatenas, Cranford, N. J......................................... 10.00
Lucy Vaichonis, Cranford, N. J., per B. Makatenas . .10.00 
Anna Malinauskas, Cranford, N. J.,

per B. Makatenas........................ 10.00
Leo Svirplys, Mississauga, Ont., Canada..................... 10.00
Sophia Egounis, Rowley, Mass.........................................8.00
Joseph Kiveris, Hemet, Cal.............................................. 8.00
Pat Stakvilienė, Detroit, Mich., per St. Masytę.......... 8.00
George Janonis, Livohia, Mich., per St. Masytę.......... 8.00
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną ...... .8.(00 
Anele Dočkus, Cicero, Ill., per Nellie De Schaaf......... 8.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md...................................... 8.00
K. Rogers, Toronto, Ont., Canada, per A. Guoba........7.00
A. Guoba, Willowdale, Ont., Canada............................ 7.00
J. Kaušyla, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę.6.00 
Frances Jordan, Chicago, Ill.......................  5.00
Walter Alaveckis, Lutz, Fla., per P. Alekną..................5.00
Virginia Watt, Lutz, Fla., per P. Alekną........................5.00
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną... .5.00 
Antanas Rimša, Windsor, Ont., Canada ........................5.00
Cassie Phillips, Norwood, Mass............ ........................5.00
Vincas Krupauskas, Verdun, Que., .Canada.................... 5.00
Antanas ir Sofie Yuzilaičiai, Verdun, Que., Canada... .5.00 
M. Kancere, Burbank, Ill...................................... 5.00
M. L. Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę..........3.00
Joe Koll, Phoenix, Ariz.....................................................3.00
Julia Marozas, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf........3.00
E. Sirgedas, Brooklyn, N. Y.............................................3.00
Amilia Duda, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną........3.00
Vincas Kizlaitis, Cleveland, Ohio......... ..................  .3.00
C. WąĮlen, Oakland, Cal.....................................................1.00
Jonas A. Stundza, Methuen, Mass............. .................. 1.00

♦ ♦ ♦

Į fondą nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. — viso iplaukė 
$7065.01.

Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA i

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Taigi, štai kas nudžiugino 
“veiksnius”: dabar ardomą
sias, diversines laidas į Tary
bų Lietuvą transliuoja jau ne 
“Laisvės”, kaip iki šiol, o 
“Laisvosios Europos” radijo 
stotis.

Koks skirtumas? — pa
klausite, — juk plačiai žino
ma, kad ir “Laisvė”, ir “Lais
voji Europa” priklauso tam 
pačiam šeimininkui — C.LA. 
Tiesa, kai prieš kurį laiką dėl 
šios “giminystės” Jungtinėse 
Valstijose, netgi kongrese 
kilo skandalas, oficialiai buvo 
paskelbta,! kad šios radijo 
stotys “išjungiamos” iš 
C.LA., gi jų finansavimą 
perima kiti “geri dėdės”, 
konkrečiai — pats dėdė Še
rnas.

Bet argi nuo to kas nors 
pasikeitė? Aišku, kad ne!

Praktiškai viskas liko savo 
vietoje. Į eterį pilama ta pati 
dezinformacija, nukreipta 
prieš socialistines šalis ir 
visų pirma Tarybų Sąjungą. 
Rengiamos ideologinės di
versijos “informacijos” kiau
te. Jas vykdo tie patys 
asmenys, tarp kurių nemaža 
pačių įvairiausių tautų perė
jūnų, jų buvusių kraštų 
šmeižtą padariusių savo pa
grindine profesija.

Tą gerai žinome iš liętuvių 
pavyzdžių — čia būtų galima 
paminėti tokius margus žmo
nes, kaip Venclovą, Jurašą, 
Eringį, Šakalį. Jie skirtingi 
praeitimi, išsilavinimu, padė
timi namie ir čia, amžiumi, 
tačiau juos jungia neapykan
ta Lietuvai ir jos žmo
nėms ...

Propagandoje, kuri nu-

Iškaba pakeista. O prekė — vis ta pati. . .
Štai ir pasibaigė didysis, 

šimtus milijonų dolerių kai
navęs amerikietiškas žaidi
mas, kuris vadinamas prezi
dentiniais rinkimais. Nutilo 
fanfaros, rinkiminiai pažadai, 
ir gyvenimas vėl rieda savo 
seniai praplauta vaga.

Dažnai buvo kartojama 
rinkiminės kampanijos įkarš
tyje, kad tas gyvenimas la
bai pagerėjęs — esą, suma
žinta bedarbė, sustojusi in
fliacija, didėjančios konkre
čios pajamos. Be abejonės. 
Čia esama ir tiesos. Tik bė
da, kad kalbant apie tą 
gerėjantį gyvenimą labai 
dažnai “užmirštama” pasaky
ti ar parašyti, kad jis gerėja 
tik tam tikrai daliai ameri
kiečių, ir būtent tiems, kurie 
ir iki šiol gyveno gerai ir 
labai gerai. Tie, kurie verčia
si blogai — liks tokioje pat ir 
dar blogesnėje padėtyje.

Juk Ronald Reagan rinki
minėje platformoje viskas (šį 
kartą) išdėstyta labai aiškiai 
ir nedviprasmiškai. Ir toliau 
bus plečiama karinė pramo
nė, ypatingai daug dėmesio 
(ir, aišku, lėšų) skiriant 
Žvaigždžių karo” reikalams.

kreipta pries Lietuvą, ypa
tingą vietą užima religinė ir 
su tikėjimu susieta tematika. 
Tai — be perstojo kartoja
mos paskalos apie tariamą 
skriaudą, kuri daroma religi
jai ir tikintiesiems Lietuvoje; 
krokodilo ašaros liejamos dėl 
tų, kurie grubiausiai laužo 
įstatomus ir po pakartotinų 
įspėjimų atsiduria teisiamųjų 
suole; paprasčiausių faktų 
nepaisymas, mėginimas kal
bėti “Vakarų spaudos” var
du.

Visa tai, kartoju, labai 
nenauja, į eterį pilama jau 
daugybę metų. Net patys tos; 
propagandos bosai suprato, 
kad ši prekė paseno, jai 
reikia naujo įvyniojimo, nau
jos iškabos. Taip prieš kurį 
laiką “Laisvės” radijo laidose 
pasigirdo naujas pavadini
mas: “Baltijos valstybių ban
ga”. Iškabos sumanytojų 
nuomone, tai turėjo suteikti 
tam tikro šviežumo senai 
prekei — bet juk prekė liko 
ta pati!

Ir štai dabar iškaba keičia
ma dar kartą. Dabar Tarybų 
Lietuva, kaip Tarybų Latvija 
ir Tarybų Estija, šmeižiama 
iš po “Laisvosios Europos” 
iškaba.

Mat, “Laisvė” specializuo

Ir toliau bus mažinamos 
socialinės programos, lėšos, 
skirtos bedarbės pašalpoms, 
Social Security, sveikatos 
apsaugai, įvairioms sociali
nėms programoms.

Dar galima suprasti, kad 
viskam tam yra abejingi 
“storųjų piniginių” savinih- 
kai, tačiau visiškai nesupran
tama, kai tuo džiaugiasi ir 
tam tikra dalis” save lietuviš
ka vadinančios spaudos.

Tarp jos pirmiausia norė
tųsi paminėti chicagiškį 
“Draugą”, kuris nesitveria 
džiaugsmu, kad toliau vyk
domos ginklavimosi varžy
bos, kurio puslapiuose dažnai 
giriamos pačios vanagiškiau- 
sios kalbos, kupo straips
niuose džiaugiamasi, kad vis 
daugiau mokesčių mokėtojų 
dolerių eina karo reikalams. 
O juk nuo to labai kenčia ir 
nemaža dalis vyresnio am
žiaus “Draugo” skaitytojų!

Tiesa, to labai nemėgsta 
pripažinti pats klerikalų lei
dinys — priešingai, Ameri
kos padangėje jis nori 
įžvelgti tik gerus dalykus. 
Tačiau pats gyvenimas iš tos 
padangės ima ir grąžina į 

jasi transliacijose į Tarybų 
Sąjungą jos tautų kalbomis, 
ši “Laisvoji Europa” savo 
taikiniu yra pasirinkusi Rytų 
Europos gyventojus.

Šis iškabos pakeitimas, 
kaip dabar džiūgauja “veiks
nių” spauda, dar kartą rodo, 
kad “Amerika nepripažįsta 
sovietinio Pabaltijo”. Tačiau 
čia juk irgi nieko naujo: tai 
kartojama jau daugybę me
tų — keturi dešimtmečiai, ir 
Pabaltijui nuo to nei šilta, 
nei šalta. Dar daugiau. Nese
niai vienas amerikiečių diplo
matų spaudai yra pareiškęs, 
kad ^Pabaltijo respublikų ne
pripažinimas turi grynai sim
bolinę reikšmę ir skirtas tam 
tikroms jėgoms Valstijų vi
duje patenkinti”.

Kokios tai( “jėgos” — nė 
aiškinti netenka: tai — Pa
baltijo kraštų reakcionieriai. 
Jie aktyviai talkininkavo res
publikonams rinkiminėje 
kampanijoje, ir štai taip bu
vo atlyginti. Ką gi, juk šis 
iškabos pakeitimas visiškai 
nieko nekainavo. Nuo to vi
siškai niekas nepasikeitė. 
Na, o reakcionieriams — 
džiaugsmas, kuris ryškiai pa
rodo, kaip jie ištroškę nors ir 
menkiausio džiaugsmo . . .

V. M.
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žemę, kurioje reikalai toli 
gražu nelinksmi ir pa
čiam . . . laikraščiui! . .

Štai pastaruoju laiku jo 
lapuose labai gausu pagyrų 
pačiam sau. Atrodytų, be šio 
laikraščio lietuviškas gyveni
mas tiek čia, tiek ir pačioje 
Lietuvoje imtų ir sugriūtų. 
Mat, laikraštis žymi savo 
jubiliejų. Tačiau, kartoju, 
gyvenimas priverčia kai ką 
pripažinti. Juk ir besidžiau
giant “vis kylančiu” ameri
kietišku gyvenimu, kyla po
pieriaus, darbo jėgos, spaus
tuvės išlaidų, pašto kainos, 
ir, nori ar ne, tenka apeliuoti 
į skaitytojų kišenę, kuri, 
deja, dažniausiai ne tokia jau 
ir stora.

Štai taip “Drauge” ėmė ir 
atsirado toks skelbimas, ku
ris labai jau kontrastuoja su 
bendru optimistiniu tonu:

“PASIRŪPINKIME,' KAD 
NORS IR SUNKĖJANČIO
SE EKONOMINĖSE SĄLY
GOSE “DRAUGAS“ STIP
RĖTŲ".

Pasirodo, ekonominės sąly
gos vis tik sunkėja! Bet juk 
tai visiškai prieštarauja tam, 
ką tas pats “Draugas” rašo iš 
numerio į numerį. Kuo tad 
tikėti? Be jokios abejonės — 
gyvenimo realybės išspaustu 
šauksmu, kad sąlygos tikrai 
sunkėja. Netgi tokiam ištiki
mam amerikietiško gyveni
mo būdo gynėjui, kaip kad 
karingųjų Chicagos klerikalų 
laikraštis. Apie tai, kas de
dasi amerikietiškame gyve
nime, tas pats laikraštis yra 
labai ryškiai išsitaręs anks
čiau. Ir štai kokia proga.

Viena chicagietė, labdarin
gos organizacijos Lietuvos 
dukterų draugija, nusprendė 
“Drauge” pasigirti, kaip 
veikli jos organizacija. Čia iš 
karto kyla klausimas: o kam 
gi išvis labdara šalyje, kur 
pieno upės plaukia tarp ki
sielių krantų? Pasirodo, anot 
labdarės, “Draugiją įkurti 
reikėjo” todėl, kad tą pada
ryti vertė “didelis reikalas, 
susidūrus su daugybe varg
stančių ir pagalbos reikalin
gų lietuvių”. Manau, jūs jau 
atkreipėte dėmesį į žodį 
“daugybę” pagalbos reikalin
gų lietuvių?

Taigi, čia kalba ne apie 
kažkokią atsitiktinę nelaimę, 
o apie dėsningumą. Tuo vis 
labiau įsitikini, skaitydamas 
pasakojimą, nuo kurio darosi 
tiesiog nejauku. Lyg kalba 
eitų ne apie toliausiai savo 
keliu nužengusį modernų ka
pitalo kraštą, o apie pasvie
tyje esančią Amerikos val
stybėlę. Na, bet spręskite 
patys: “Atrastos šeimos su 
4, 8, net 11 vaikų. Vyrai 
alkoholikai. Pati mačiau, 
kaip vyras pusgyvis gulėjo, o 
vaikai per jį šokinėjo . . . 
surastas žmogus, sergąs os- 
teomelitu, kojos supūliavu
sios ir įsigalėjęs plaučių už
degimas . . .

. . . Lietuvos dukterų na
mus Chicagoje perėjo daug 
pagalbos reikalingų asme
nų . . Keletą iš jų ir palaido
jo .. . Didžiausias vargas su 
psichiniais ligoniais, kurių 
turėjome apie 30 procentų.

. . . Daug teko laidoti' arba 
prisidėti prie laidojimo. Lai
dotuvės mums kainuoja 
1,200 dolerių . . . Vienas 
lietuvis išgulėjo lavoninėje 
net 4 mėnesius, nes niekas jo 
nelaidojo. Mes laidojame sa
vo globotinius ir tikrus varg
šus”.

Toks realaus chicagietiško 
gyvenimo “gabaliukas”. Ta
čiau juk visi žinome, kad, 
deja, ne tik chicagietiško. 
Panašių vaizdų kiek tik nori 
ir New Yorke, ir Pennsylva- 
nijoje, ir Detroite. Ir tų 
vaizdų dar didės, jei ir toliau 
bus varoma politika, kuri 
taip džiugina visa tą aprašiu
sį “Draugą”.

Stebėtojas
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Laiškai “Laisvei”

Gerbiamoji Drauge,
Vakar į Rokiškį nuvežiau 

jau pagamintą Antano Bim
bos biustą, kuris stovės Pa
nemunėlio mokyklos muzie
juje. Ta proga Direktorius 
pasakė, kad neturi Jūsų ad
reso. Aš jam jį duosiu, o 
kartu ir pati prašau, gal dar 
galite, gal turite kokių daik
tų tam muziejui, Ten tinka 
viskas: ir knygos, ir rankraš
čiai, ir rašalinės, ir plunksna
kočiai (aš turiu Jokubkos su 

«pavarde), ir netgi, kalbant, 
buities dalykai (baltiniai ir 
t. t.). Laikas praeis, daiktai 
išsimėtys kaip seni ir nebe
reikalingi, o mums muziejuje 
jie primintų Bimbą. Gal nuo
traukų galima prašyti. Ką 
turite, ką galite. Viskas žino
ma kainuoja jums. Reikia at
rinkti, apgalvoti, supakuoti, 
siųsti, vežti ir t. t. Bet labai 
prašome. Aš pati rokiškiete 
ir todėl taip įkyriai prašau. 
Sekančiais metais daug kas 
važiuos į Dainų šventę pas 
mus, gal jie atvežtų. Paieš
kokit patikimų žmonių. Iš 
Lietuvos važiuos minėti “Vil
nies” laikraščio jubiliejaus 
keli svečiai. Gal susirišite su 
jais, nereiktų mokėti už siun
timą, o be to siuntiniu muzie
jaus vertybes baisoka siųsti. 

Kitas iš nesupratimo gali 
numesti vį$ką ir pražus. 
Tamsta vyresnė ir galvotes- 
nė ir, manau, geriau sugal
vosite, kaip daryti. Direkto
rius man kalbėjo, kad labai 
mažai dar daiktų. Rokiškėnai 
labai moka pagerbti visus 
savo žymesnius žmones. Ten 
yra ir daugiau muziejų. Visi 
jie labai geri.

Sveikinu aš asmeniškai ir 
mano Erikas Tamstą su Nau
jaisiais metais. Prisimename 
Jūsų apsilankymą pas mus ir 
tikiuosi dar susitiksime. 
Džiaugiuosi kad Naujų metų 
proga Bimbos biustas bus 
pastatytas į vietą ir jaunieji 
panemunėliečiai mielai apsi
džiaugs. Aš ilgai prisiminsiu, 
kaip sunkiai jį tampiau ir 
vežiau dėžėj autobusu. Eri
kas sirguliuoja ir negalėjo 
man padėti. Visi žiūrėjo į 
mano dėžę, kol ją pristačiau į 
Partijos Komitetą tiesiai į 
sekretoriaus kabinetą. Drg. 
Firui sakiau: “Bimba atvažia
vo”. Mat buvau pavargusi, 
tai juokavau. Taip jau išei
na .. . Gaila, kad drg. Bim
ba žiūrės į mus tik iš skulp
tūros.

Su pagarba,
Aldona Varnienė

1984.XII.20

ir

Naujųjų Metų proga
Siunčiu geriausius linkėjimus visam “Laisvės” 

personalui, giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.

Lai gyvuoja taika pasaulyje.
I MARIA GILLAM

Melbourne, Australia

Naujųjų Metų proga
Sveikinu “Laisvę” ir visus manė bičiulius 

/draugus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
Linkiu sveikatos, laimes ir taikos pasaulyje. >

JOHN STONIS
, • » Milton, Mass.

J y 4^4^

Sveikinkite savuosiusv

per “Laisvę”
, Į

Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus' 
metus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį 
“Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisųskite savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA
n _____________

TRUMPAI

Washington. — Trys gru
pės, kurios Amerikoje ir vi
sus pasaulyje rekorduoja 
žmogaus teisių apsaugą, iš
leido pranešimą už 1984- 
uosius metus. Helsinki 
Watch, America’s Watch ir 
Lawyers Committee for In
ternational Human Rights 
kaltina prez. Reagano admi
nistraciją politikavimu. Jie 
tvirtina, kad prez. Reagano 
administracija, iš vienos pu
sės puldama Tarybų Sąjungą 
už prasižengimus, pro pirš
tus žiūrinti į įvykius kitur, 
kur jai patogu, pvz. Ameri
kai palankiose diktatūrinėse 
šalyse, jų tarpe ir Rumunijo
je, kuri savo užsienio politika 
pradeda skirtis nuo TSRS.

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onutės ir Juozo 
Tranavitch

■ f

1980 m. sausio 16 d. mirė mano sūnelis
1980 m. kovo 9 d. mirė Onutė, mano marti

Jau praėjo 4 metai kaip negailestinga mirtis 
sustabdė mano sūnelio ir marčios jautrių širdžių 
plakimą. O man skausmas tas pats, kaip jų mirties 
dienoje.

Buvot mūsų džiaugsmas 
Ir širdies paguoda 
Kodėl tokius jaunus 
Slegia žemė juoda 
Mes jūsų užmiršti 
Niekad negalėsim 
Kaip gyvus mylėjom 
Visuomet mylėsim 
Nors tiesa kas gimė tur mirti 
Bet jūs peranksti nuskynė mirtis

Sūnus—MICHAEL su žmona 
Motina-MONICA TRANAVITCH 
Brolis-ANDREW TRANAVITCH 
Brolis-BILLY TRANAVITCH 

Anūkė ir anūkėlis

MIRUS

Laurence H. Strack
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą sunui 

Gilbert, ^ong Island, N. Y., sesutei Theresa 
Ellingham, Tampa, Fla., ir visiems giminėms, 

< draugams, ir pažįstamiems Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Mes taip pat liūdime netekę mylimo draugo.
LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 

VALDYBA IR NARIAI
St. Petersburg, Fla.

“LAISVĖ”

London. — Naujus metus 
D. Britanijos 140 tūkstančių 
mainerių pradėjo su pasiry
žimu streikuoti ir visus 1985- 
uosius, jei prireiktų, siekiant 
pergalės prieš vyriausybės 
politiką uždaryti pelno nene- 
šančias anglies kasyklas.

London. — D. Britanijos, 
spauda, politikieriai ir visuo
menė kritikuoja premjerės 
Margaret Thatcher sprendi
mą, kad D. Britanija nedaly
vaus pergalės pHeš nacistus 
sukakties minėjime. Esą ji 
nenorinti įžeisti savo draugų 
vokiečių Fed. Vokietijoje. 
Šiemet visur ruošiamasi tą 
40-ies metų sukaktį paminė
ti.

r PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 18, 1985

/Kaip matau,, v 
Weinbergerl, 
nenorite, kad 
sumažinčiau.
jtisŲ biudžeto.

Sekr. Weinberger lankosi pas Reaganą;

Debesys ekonominiame horizonte
Naujųjų metų išvakarėse 

Vakarų Europos gyventojai 
sužinojo dar vieną jiems ne
malonią naujieną. Vien tik 
Bendrosios rinkos šalyse be
darbių skaičius padidėjo 500 
tūkstančių ir dabar sudaro 
12,8 milijono. Ypač sunku 
jaunimui, kurį įmonininkai 
atsisako priimti į darbą dėl 
mažo patyrimo. Iš viso 24 
kapitalistinėse valstybėse, 
kurios priklauso ekonominio 
bendradarbiavimo ir vysty
mo organizacijai, “nereika
lingų žmonių” armija viršija 
30 milijonų žmonių. Jeigu 
prie to pridėsime dešimtis 
milijonų vargšų, milijonus 
visiškai nuskurdusių bena
mių, tai bus aišku, ko vertas 

--------- —---------—r-——
Castle Dale, Utah. — Dau

giau kaip du tūkstančiai žmo^ 
nių, kurių tarpe buvo gimi
nės ir draugai anglies kasyk
loje žuvusiųjų mainerių, 
gruodžio 26 .d. čia buvo 
susirinkę vietos mokykloje 
religiniam susikaupimui. Da
lyvavo ir valstijos guberna
torius bei Wilberg Mine savi
ninkai, kuriems priklauso 
anglies kasyklos. Jose gruo
džio 19 d., kilus gaisrui, po 
žeme žuvo 27 žmonės. Gaisro 
dar nepavyko įveikti. Nesiti
kima, kad greitu laiku pa
vyktų ugnį apvaldyti, juo 
labiau neturima vilties, kad 
kasyklos kada nors vėl pra
dės veikti.

Philadelphia. — Dr. Mar
tin Luther King gimtadienio 
išvakarėse čia prie City Hali 
demonstravo keli tūkstančiai 
asmenų iš jungtinių organi
zacijų, kovojančių už žmo
gaus teises. Demonstracijos 
tą dieną ir sekančią vyko 
beveik visuose JAV miestuo
se, prisimenant Dr. King 
gyvenimą ir veiklą.

ELŽBIETA KASMOClENE 
SULAUKĖ 95-ERIU METŲ 
AMŽIAUS

“Laisvės” kolektyvas šir
dingai sveikina mūsų ilgame
tę skaitytoją ir rėmėją Elž-v 
bietą Kasmočienę, kuri susi
laukė gražaus amžiaus — 
95-erių metų! Buvo malonu 
gauti laišką iš jos dukters 
Mrs. Stanley Zukowski, kuri 
aprašo garbingojo gimtadie
nio minėjimą. Gimtadienis 
paminėtas Padėkos (Thanks
giving) dieną jubiliatės duk
ters Lenos namuose, kur ji 
gyvena. Buvo iš Mississippi 
valstijos atvykęs jos sūnus 
Johnny, taipgi atvyko dido
kas skaičius jos vaikaičių ir 
provaikaičių. Po dviejų sa
vaičių iš Connecticut^ valsti
jos atvyko ir kiti vaikaičiai 
savo senutę pagerbti.

Linkime gerbiamai draugei 
Kasmočienei sulaukti — ir 
dar pralenkti — šimto metų 
jubiliejų! Ilgiausių metų!

“Laisvės” kolektyvas 

“Ekonominis klestėjimas”, 
apie kurį mėgstama kalbėti 
Vakaruose.

Nedarbas, skurdas didėja 
iš vienos pusės todėl, kad 
automatizuojant, robotizuo- 
jant gamybą kompanijos ne
gailestingai išmeta į gatvę 
“nebereikalingus” darbinin
kus. Iš kitos pusės, toliau 
aštrėja ekonominiai sunku
mai kapitalistiniame pasauly
je. 1984 metais Vakaruose 
ciklais pagyvėdavo ekonomi
ka, bet pastaraisiais mėne
siais ji vėl smuko. Krizės 
reiškiniai buvo būdingi Va
karų Europos juodajai meta
lurgijai, anglies gavybai, lai
vų statybai. Infliaciją pavyko 
kiek sumažinti didinant ne
darbą, tai yra smunkant gy
ventojų perkamajam pajėgu
mui. Paaštrėjo finansų, val
stybinės skolos, biudžetų de
ficitų problemos. Vakarų 
Europos vyriausybės, siek
damos pagyvinti ekonomiką, 
ėmėsi griežtų finansinės eko
nomijos priemonių, kurios 
neigiamai atsiliepia darbo 
žmonių gyvenimo lygiui.

Už savo sunkias ekonomi

BRIEFS

, They say Sen. William 
Proxmire suggested recently 
that Budget Director David 
Stockman can reduce gov
ernment spending by at least 
$3.4 million annually by eli
minating home-to-work 

;chauffeur service for many 
administration officials.

♦ ♦ ♦

Nuclear war is a fear on 
almost everybody’s mind, 
and there is no way to 
alieviate the fear except by 
talking about it. Armed with 
the facts we should discuss 
and debate the issues. Then 
take action by marching, de
monstrating, writing letters.

* ♦ ♦

You can see in the news
papers that sharks dressed 
in hospital white are sinking 
their jaws into the wallets of 
thousands of helpless heart 
patients in the United States 
each year. Federal investiga
tion into the $650 million-a- 
year pacemaker industry 

As you see the picture forms the word Peace. It’s by Mt. 
Pleasant Citizens Against Nuclear War.

" Design by Kelly Oschsli

nes problemas Vakarų Euro
pa nemažu mastu turi būti 
“dėkinga” Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms. Didinda
mas procento normas ir dole
rio kursą, Washingtonas tar
tum siurbliu pumpavo mili
jardinius kapitalus iš Vakarų 
Europos. Amerikos monopo
lijos skverbėsi į Vakarų 
Europos konkurentų rinkas 
ir tuo pačiu metu proteksio- 
nistinėmis kliūtimis stengėsi 
apsaugoti Amerikos rinką 
nuo jiį prekių. JAV darė 
grubų ^spaudimą sąjunginin
kams, siekdamos apriboti jų 
ekonominius ryšius su socia
listinėmis šalimis, kurie ap
rūpina darbu milijonus žmo
nių Vakarų Europoje.

Prognozėse 1985 metams 
ekonominio bendradarbiavi
mo ir vystymo organizacija 
konstatuoja, kad “ekonomi
niame horizonte kaupiasi 
tiršti debesys”, kad Bendro
sios rinkos šalyse bedarbių 
armija pasieks 15-18 milijonų 
žmonių, ir kad visose kapita
listinėse valstybėse sulėtės 
ekonomikos vystymosi tem
pai. H V. Sereika

shows that. “Last year alone 
thousands of Americans 
went under a surgeon’s knife 
to have a pacemaker put in 
that they really didn’t need,” 
one of the investigators had 
said. r

♦ ♦ ♦

While Moscow speaks of 
Peace, the . hawks in the 
Reagan Administration and 
the Pentagon are developing 
newer and more destructive 
forms of mass annihilation. 
These plans, while calling for 
Reagan’s “Star wars” philo
sophy of international rela
tions are really a concerted 
effort by the Pentagon for 
the initiation of World War

Ramunė and Vilius Kava
liauskas (Moscow News cor
respondent in New York) are 
the happy and proud parents 
of a baby boy born January 
4th. Congratulations!

Hse




