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KRISLAI Čilės žmonės nerimsta PASIDARBUOKIME "LAISVĖS" VAJUJE!

Apie “Lietuvą”
Kalbos grynumas
N. Ostermejeris 
“Tėviškės Žiburiai”

R. BARANIKAS
Skaitytojas iš Bostono man 

atsiuntė laiškutį su sekama 
pastaba:

“Kodėl, Drauguži, Jūs taip 
dažnai vartojate terminą 
“Lietuva” vietoje “Tarybų 
Lietuva”, kaip tai dažniausiai 
rašoma pažangiojoje spaudo
je? Koks tas skirtumas — 
grynai kalbinis ar ideologi
nis?”

Man atrodo, kad skirtumas 
čia glūdi skirtingame kalbos 
vartosenos supratime. Aš 
vartoju terminą “Tarybų 
Lietuva”, kai noriu pabrėžti 
krašto režimą, pavyzdžiui, aš 
sakyčiau, kad “Tarybų Lie
tuvoje kolūkiai modernizuo- 
jasi”. Iš kitos pusės, kalbant 
apie mūsų gimtąjį kraštą, 
mes kalbame apie geografinį 
vienetą, surištą dalinai su 
valstybingumo istorija, su 
tautos ir kalbos teritorija, su 
atsiminimais, jausmais . . . 
Jeigu aš atsimenu girdėjęs 
gimtuosiuose Anykščiuose, 
kad žiemos metu mūsų gand
rai skrenda Egiptan, aš da
bar sakyčiau, kad “Lietuvos 
gandrai skrenda į Egiptą”, 
— juk būtų nesąmonė saky
ti, kad “Tarybų Lietuvos 
gandrai skrenda į Egipto 
Arabišką Respubliką” tuomi 
gandrus lyg politizuo
jant. -. . .

Aš manau, kad visi galėtų 
sutikti su maždaug tokiu 
apibendrinimu:

1. Dabartinės Lietuvos 
valstybės pavadinimas yra 
Lietuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika arba sutrumpin
tai Lietuvos TSR.

2. Kalbant apie Lietuvos 
gyvavimo tam tikrą istorinį 
laikotarpį arba pabrėžiant 
ten egzistuojančiąją santvar
ką, tinkamas terminas Tary
bų Lietuva.

3. Visais kitais atvejais kas 
reiškia — dažniausiai — tin
kama vartoti nepasikeitusi 
pavadinimą: Lietuva.

Ideologiniai šiuodieninės 
Lietuvos priešai, žinoma, 
vartoja visai kitokią termino
logiją. Vietoje “Tarybų Lie
tuva” jie sako “Sovietų Lie
tuva”, tuomi norėdami pa
brėžti “rusiškumą”, “okupa
ciją” ir t. t. (Jie panašiai 
beveik niekad nerašo “kolū
kiai”, o rašo “kolchozai”), 
atrodo, kad jiems nesvarbu, 
kad jie tuomi darko lietuvių 
kalbos grynumą — parodyti 
savo ideologinį priešiškumą 
jiems svarbiau.

Lietuvos žurnale “Mokslas 
ir Gyvenimas” (Nr. 8, 1984) 
Danutė Petkevičiūtė rašė 
apie įdomią asmenybę: tai 
Natanėlis Fridrikas Oster- 
meris, kuris gimė 1784 m. tai 
yra, prieš 200 metų. Oster
mejeris ruošė lietuviškai-vo- 
kišką žodyną, rašė lietuviš
kas giesmes ir skaitomas 
pirmojo istorijoje lietuviško 
laikraščio leidėju. Tas laik
raštis turėjo ilgą pavadini
mą: “Nusidavimai apie evan
gelijos prasiplatinimą tarp 
žydų ir pagonių”. Kai kurie 
istorikai laikosi nuomonės, 
kad tai faktinai ne laikraštis, 
o periodinis leidinys, lyg

[Tąsa 4-tam pusi.]

Šimtai Čilės jaunimo demonstravo prieš Pinochet diktatū
rą, susirinkę prie buvusio prezidento Salvador Allende 
kapo Vina del Mar miestelyje. Tai buvo minint vienuolikos 
metų sukaktį nuo JAV remto pučo, kurio metu nužudytas 
prez. Allende ir nuo kada pradėjo valdyti Pinochet.

Santiago. — Nepaisant re
presijų, kurių imasi Čilės 
diktatorius, Amerikos remia
mas gen. Augusto Pinochet, 
Čilės gyventojai išnaudoja 
visas progas pademonstruoti 
savo nepasitenkinimui.

Policija, naudodama dujas 
ir kitas priemones, bandė 
išsklaidyti demonstrantus, 
susirinkusius prie Pinochet 
pučo metu nužudytojo prezi- 
dento Salvador Allende ka
po. Velionis palaidotas Vina 
del Mar miestelyje, esančia

Britų liberalai 
nenori JAV raketų

Bournemouth. — Šitame 
kurortiniame miestelyje ne
toli Lamanšo kanalo įvyko D. 
Britanijos liberalų partijos 
metinis suvažiavimas, kuris, 
nepaisydamas savo vado Da
vid Steel protesto, priėmė 
nutarimą, kad JAV branduo
linės raketos būtų tuojau pat 
atitrauktos iš D. Britanijos. 
Nubalsuota 611 balsų prieš 
556.

Partijos suvažiavimas taip 
pat priėmė nutarimą, kad 
visi Vakarų šalių sąjunginin
kai pasižadėtų pirmieji ne
naudoti branduolinių ginklų.

Šitokie liberalų partijos 
nutarimai atskiria ją nuo 
socialdemokratų, siekiant są
jungos prieš konservatorius. 
Su socialdemokratais David 
Steel nori sudaryti bloką 
prieš darbiečius. Socialdemo
kratai tuo tarpu siekia, kad 
būtų sustabdytas tolimesnis 
JAV raketų dislokavimas 
(nepašalinant jau esančiųjų) 
ir kad kiekviena valstybė, 
kurios teritorijoje tos rake
tos yra, susitartų atskirai su 
JAV dėl tų raketų kontrolės.

D. Britanijoje šiuo metu 
yra 136 branduolinės raketos 
pagal sutartį, pasirašytą per
nai rudenį. Kitos raketos 
numatytos dislokuoti Italijo
je ir Fed. Vokietijoje.

Moneton, New Bruns
wick. — D. Britanijos kara
lienė Elzbieta Ii su princu 
Pilypu atvyko į Kanadą ir 
dalyvaus 200 metų sukakties 
nuo kolonistų įsikūrimo čia ir 
Ontario provincijoje minėji
me. Karalienė lankysis ir 
kitose provincijose ir Kana
doje išbus 22 dienas. Jos 
lankymasis turėjo įvykti 
anksčiau, bet buvo atidėtas 
dėl parlamentinių rinkimų. 

me apie 80 mylių nuo šalies 
sostinės. Žmonės buvo susi
rinkę pagerbti velionio prezi
dento atminimą vienuoliktų 
jo mirties metinių proga. Jie 
lankė kapą ir papuošė jį 
raudonais gvazdikais.

Sukakties proga demon
stracijos įvyko ir kitose 
šalies vietovėse. Tuo tarpu 
pačiame Santiago mieste, 
daugiausia priemiesčiuose, 
kur gyvena darbininkai, pre
zidento Allende mirties vie
nuoliktų metinių dieną mote
rys, išėjusios iš namų į gat
ves, skardeno į keptuves. 
Tai buvo jų protestas prieš 
besitęsiančią gen. Pinochet 
diktatūrinę valdžią. Tų meti
nių proga gen. Pinochet par 
skelbė, kad jo karinė valdžia 
būsianti bent ligi 1989 metų.

Gaisras koncertų 
salėje

Daug žalos padarė didžiau
siai Genevos, Šveicarijoj sa
lei Victorija Hali čia kilęs 
gaisras. Ugnis visiškai sunai
kino orkestro duobę ir var
gonus.

Victorija Hali, pastatyta 
praėjusio amžiaus pabaigoje, 
laikoma viena geriausi^ kon
certų salių pasaulyje ir buvo 
pagarsėjusi gera akustika.

Privertė JAV karo l^ivą pasitraukti
♦

Šimtai argentiniečių Puerto Madryn uoste protestavo prieš Amerikos karo laivų 
dalyvavimą kariniuose manevruose “Unidas-84” ir privertė laivą pasitraukti iš uosto. 
JAV į manevrus buvo pasiuntusios atominės jėgos varomą submariną ir keturis karo 
laivus. Argentiniečiai protestavo prieš JAV laivų buvimą Argentinos uostuose už tai, 
kad prez. Reagan rėmė D. Britaniją prieš Argentiną karo metu dėl Malvinų-Falkland 
salų kontrolės.

Laisviečiai turi teisę didžiuotis: mūsų laikraštis “Laisvė” 
yra vyriausias amžiumi pažangus lietuviškas leidinys, tai 
vienas seniausių kairiųjų laikraščių visoje Amerikoje. 
“Laisvės” istorija — tai Amerikos darbo žmonių kovos ir 
pergalių metraštis. Jame užfiksuotas nelengvas mūsų 
gyvenimas, mūsų rūpesčiai ir džiaugsmai. Todėl visų mūsų 
pareiga, kad “Laisvė” toliau išeitų, toliau vienytų mus, 
pririštų mus vienas prie kito, priartintų mus prie brangios 
visiems Lietuvos.

Mieli laisviečiai! Nuo spalio mėnesio iki metų pabaigos, 
pradedame kasmetinį “Laisvės” vajų. Per šitą laiką 
kiekvienas iš mūsų privalo atnaujinti laikraščio prenumera
tą, rasti “Laisvei” naujų skaitytojų, nereikia užmiršti 
atnaujinti “Laisvės” siuntimą Lietuvoje gyvenantiems 
giminėms. Paremkime savo laikraštį aukomis!

Brangūs laisviečiai! Mūsų laikraščio uždavinys — nešti 
tiesos žodį apie gimtinę, rašyti apie visų’ Amerikos 
lietuviškų kolonijų gyvenimą. “Laisvė” nori rašyti apie 
visus Jus, kas aktyviai veikia pažangiame judėjime. Todėl 
laukiame iš Jūsų paramos ne tik pinigais, bet ir raštais, 
laiškais — geru žodžiu apie Jūsų kaimynus, draugus, 
bendražygius. Apie tokius žmones turi rašyti “Laisvės” 
laikraštis. Nepagailėkime tam savo pastangų!

“Laisvės” redakcija, administracija ir 
direktorių taryba

Kaltina Argentinos armiją 
dėl žmonįū dingimo

Buenos Aires. — Preziden
to Alfonsin sudarytoji vie
nuolikos asmenų komisija, 
kuriai buvo pavesta pravesti 
tyrinėjimus dėl gyventojų 
dingimo, įteikė pranešimą. 
Daugiau kaip 300 puslapių 
turinčiame pranešime su
rinktos žinios apie patį žiau
riausią laikotarpį Argentinos 
istorijoje.

Tvirtinama, kad kariuome
nės vadai yra atsakingi už 
daugiau kaip devynių tūks
tančių asmenų dingimą, kad 
buvusios naudojamos pačios 
žiauriausios priemonės tame, 
kaip čia vadina “nešvariame 
kare” prieš “kairiuosius ele
mentus”. Pranešime pateikti 
sąrašai slaptų kalėjimų net 
340 vietose, kur žmonės bu
vo laikomi ir kankinami ka
riuomenės ir slaptosios poli
cijos.

Pranešime medžiaga su
rinkta pagal liudininkų paro-i 
dymus. Nors oficialiai ir ne-/ 
paskelbta, bet žinoma, kad 
tame pranešime yra ir sąra
šas pareigūnų, kurie toje 
akcijoje prieš piliečius ėjo 
atsakingas pareigas ar patys 
dalyvavo.

Apie to pranešimo įteikimą 

prezidentui buvo pranešta 
prie prezidentūros rūmų, da
lyvaujant spaudos atstovams 
ir keliems šimtams tyrimų 
komisijos šalininkų.

Teroras, kokio Argentina 
neturėjo savo istorijoje, kaip 
pranešime teigiama, prasidė
jęs 1974 m. prezidentaujant 
Izabelei Peron ir tęsėsi per 
sekančiuos trejus kariuome
nės valdymo metus. Praneši
me pateikta 8,961 vieno as
mens pavardė. Teigiama, 
kad tai nesąs pilnas sąrašas 
asmenų, kuriuos kariuomenė 
negirdėtomis priemonėmis 
kankino, prieš tai juos suė
musi dėl neva kairiųjų pažiū
rų, bet kurie, kaip praneši
me tvirtinama, niekados nė
ra buvę įsivėlę į bet kokią 
politinę veiklą.

Motinų organizacija, kuri 
per pastaruosius ketvirtadie
niais septynerius metus de
monstruodavo prie preziden
tinių rūmų, reikalaudamos 
žįnių, kur jų dingę vaikai, 
dabar demonstracijoje neda
lyvavo. Motinos tvirtina, kad 
komisijos pranešimas dar ne
sąs pilnas, nes dingusiųjų be 
žinios esama dar tiek pat, ar 
net daugiau.

Reagan perkėlė rinkiminę 
kampaniją į Jungt. Tautas

Prez. Reagan savo kalbos Jungtinėse Tautose išvakarėse 
buvo surengęs priėmimą JT diplomatams, kurių tarpe 
buvo ir TSRS užsienio reikalų ministras Gromyka. Jis čia 
sveikinasi su Gromyka. Kartu su juo ir JAV ambasadorė 
Jungt. Tautose Dr. Jeanne Kirkpatrick.

Jungtinės Tautos. — Ne
svarbu, kad prez. Reagan, 
kalbėdamas 39-osios Genera
linės Asamblėjos sesijai susi
rinkusiems šios tarptautinės 
organizacijos atstovams, ne
prašė juos įsijungti į kam
paniją jam perrinkti antrai 
kadencijai būti Amerikos 
prezidentu. Jei jis to ir būtų 
prašęs, diplomatai tiesiogiai 
to negalėtų padaryti. Bet 
įdomus pats faktas, kad tasai 
prezidentas, kuris per ketve
rius metus savo buvimo Bal
tuosiuose rūmuose, burnojo 
prieš Tarybų Sąjungą ir va
dino ją “blogio imperija”, 
dabar pasirodė šioje tarptau
tinėje arenoje su iškelta aly
vos šakele. Ir šitai sukėlė 
įtarimą, kad ponas Reaganas 
šį savo išstojimą Jungtinėse 
Tautose nori panaudoti rinki
minei propagandai ir pasiro
dyti Amerikos balsuotojams 
kaip santykių pagerinimo 
ieškotojas su Tarybų Sąjun
ga.

Tokios nuomonės čia vy
rauja tarp politinių stebėto
jų, nors daug užsienio diplo
matų giria prez. Reagano 
kalbą už tai, kad joje nebuvo 
burnojimų prieš Tarybų Są
jungą. Bet už tai ir gal tik už 
tai reikėtų prez. Reaganą 
pagirti.

Prez. Reagan pakvietė Ta
rybų Sąjungą jungtis prie jo 
“naujos pradžios” tarpusavio 
santykių pagerinimų ieškoji
me. Jis siūlė eilę ministerinio 
rango susitikimų, kurie pri
vestų prie viršūnių susitiki
mo; siūlė pasikeisti branduo
linių ginklų ekspertais; kad 
abiejų šalių ekspertai pradė
tų pasitarimus dėl krizės 
likvidavimo įvairiuose pasau
lio židiniuose ir pagaliau su
gestionavo naują lankstumą 
pasitarimuose dėl branduoli
nio nusiginklavimo, įtrau
kiant ir “žvaigždžių karą”, V

Laikraščiui išeinant į 
spaustuvę, dar nebuvo žino
ma Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministro Gromy
kos reakcija į šiuos prez. 
Reagano pasiūlymus, bet 
Maskvoje atsiliepė Tass 
agentūra ir sukritikavo prez. 
Reaganą.

Tass savo pareiškime pa
vadino prez. Reagan kalbą 

tiesiog rinkiminės kampa- 
nijis pratęsimu. Be to, Tass 
teigė, kad prez. Reagan nie
ko naujo nepasakė, o tiktai 
modifikavo tas pačias formas 
politikos, siekiančios padi
dinti tarptautiniam įtempi
mui, pasiekti militarinei per
svarai ir toliau tęsti kišimąsi 
į kitų valstybių vidaus reika
lus.

Šis Tasso pareiškimas iš
leistas po to, kai ir Tarybų 
Sąjungos vadovas Konstanti
nas Černenka, kalbėdamas 
TSRS rašytojų Sąjungos su
važiavime, pareiškė, kad 
prez. Reagano administracija 
vis dar neįstengia suprasti 
reikalo normalizuoti santy
kius su Tarybų Sąjunga.

Daugiau apie TSRS nuotai
kas dėl prez. Reagano kalbos 
paaiškės po TSRS užsienio 
reikalų ministro apsilankymo 
Baltuosiuose rūmuose šios 
savaitės pabaigoje, nes 
TSRS diplomatai ligšiol susi
laikė nuo bet kokių komenta
rų, o Amerikos spauda rado 
reikalo informuoti ir rodyti 
fotografijas, kad TSRS diplo
matai Asamblėjoje neplojo 
JAV prezidentui ir sėdėjo 
susikaupę.

Grenada nori 
prekybos su TSRS

St. George’s. — Vera Git- 
tens, Grenados muškato 
kooperatyvų sąjungos vado
vė, spaudai pareiškė, kad 
muškatas yra viena žymiau
sių eksporto prekių, bet lig
šiol nepavyko daug jo išeks
portuoti, nes JAV labai ma
žai perka. Už tai norima at
naujinti prekybos santykius 
su Tarybų Sąjunga.

Prieš JAV invaziją, Grena
da turėjo penkerių metų su
tartį su T^RS ir pagal ją 
buvo planuota parduoti kas

met po 500 tonų muškato. 
Amerika tuo tarpu daugiau 
importuoja muškato iš Indo
nezijos negu iš Grenados.

Be to, nukritusios iš muš- 
katcy kainos. Anksčiau buvo 
gątmama po 87 centus už 
svarą, o dabar — tik 55 
centus. Nuo JAV invazijos 
nedarbas Grenadoje padidėjęs 
30 procentų.
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Rasistų planai neišdegė
Pietų Afrikos rasistinės valdžios planai apgauti nebaltuo

sius krašto gyventojus — neišdegė. Vietoje šalį nuraminti, 
vietoje sudaryti įspūdį, kad Pietų Afrikos valdžia laipsniš
kai eina link rasių lygybės, tie planai kaip tik atvirkščiai 
demaskavo rasistinę Bothos valdžią, jos norą, kad rasinė 
segregacija, ten žinoma kaip apartheidas, tebesitęstų ir 
toliau, gal visiems laikams.

Rasistai manė, kad jų planas gudrus. Jie paskelbė, kad 
parlamentiniuose rinkimuose galės balsuoti ne tik baltieji, 
kaip iki šiol, bet ir “maišyto kraujo žmonės”, tai yra, 
mulatai, kurie Pietų Afrikoje vadinami “Coloured” ir iš 
Indijos-Pakistano gyventojai.

Pietų Afrikoje gyvena apie keturi milijonai baltųjų, apie 
trys milijonai mulatų ir arti milijono Indijos kilmės žmonių. 
Valdžia paskelbė, kad mulatai ir indai rinkimuose gali 
dalyvauti ir išrinkti savo atskirą parlamentą, kuris krašto 
valdyme turės “patariamąjį baisa”. Baltieji rasistai tą. 
paskelbė lyg kokį džiaugsmingą įvykį: “Žiūrėkite, ir ne 
baltieji dabar galės balsuoti, segregacija baigta . . .” Bet 
jie nepaminėjo, kad tos pakaitos neliečia šalies gyventojų 
daugumos: apie 20 milijonų juodųjų gyventojų lieka be 
jokio balso, kaip iki šiol! Apart to, ir taip vadinamas “ne 
baltasis parlamentas” visai neturės galios, nes jis tik 
“patarėjas”.

Tad, kas įvyko? Atsitiko, ko rasistai visai nesitikėjo: didi 
dauguma mulatų ir indų visai nebalsavo, tuomi išreikšdami 
solidarumą su juodaisiais gyventojais, o juodieji Pietų 
Afrikos gyventojai smarkiai sustiprino kovą: Johanesburgo 
priemiesčiuose ir kitur po visą plačiąją šalį juodasis 
jaunimas išėjo į pasipiktinimo pilnas demonstracijas, į 
kurias rasistinė policija atsakė lazdomis, ašarinėmis 
dujomis ir kulkomis. Žuvo keliasdešimt žmonių, nors 
tikslus skaičius nežinomas: valdžia skelbia vienokią statisti
ką, bet žmonės žino, kad ji kitokia. , ’

Vienaip ar kitaip, Pietų Afrikos nebaltieji gyventojai 
nesidavė apgaudinėjami. Jie puikiai suprato, kad naujas 
valdžios žingsnis yra ne koncesija, o apgaulė. Rasistai 
dabar jau žino, kad jų “gudrybės” neatneš rezultatų. Jie 
jau žino, kad negali papikrkti mulatų ir indų su nominalu 
teise balsuoti. Jie jau žino, kad juodieji gyventojai tęs kovįį 
iki pilnos pergalės.

APIE STATISTIKĄ
Skaitydami Vilniuje lei

džiamą “Gimtąjį Kraštą“, 
“Tėviškės Žiburių” redakto
riams užkliuvo straipsnelis 
apie vasarą Vilniaus univer
sitete rengiamus lituanisti
kos kursus užsienio lietuvių 
jaunimui. Liepos 26 “Gimtojo 
Krašto’’ raportažas buvo 
iliustruotas nuotrauka, ku
rioje buvo matyta 13 tų 
jaunų kursantų Gedimino 
aikštėje. Atrodo — labai 
paprastas reiškinys. Bet ne, 
“Tėviškės Žiburių” redakto
riams tuojau pasirodė, kad 
čia prieš tarybinę Lietuvą 
galima pakiršinti. Esą, jeigu 
nuotraukoje rodoma 13 kur
santų (du vaikinai ir 11 
merginų), tai jų be abejo 
daugiau nebuvo, kitaip sa
kant, kursantų skaičius su
mažėjo, palyginant su praei
tais metais ir dar anksčiau. 
Be to, skundžiamasi, kad 
“Gimtojo Krašto” pranešime 
neminimos kursantų pavar
dės, apart seniūnų išrinkto 
jaunuolio Jono Stundžios. 
Matote, ištisa komunistų 
konspiracija . . .

O štai prieš mus kiek vėly- 
vesnis “Gimtojo Krašto” nu
meris, išleistas rugpjūčio 23. 
Čia jau telpa ilgokas Leonar
do Aleksiejūno raportažas 
apie šios vasaros kursantus, 
pavadintas “Tos trumpos še
šios savaitės”. Na, kaip su ta 
konspiracija? Pasirodo, kad 
kursantų šią vasarą buvo 23, 
o ne tik 13, kaip teigė “Tė
viškės Žiburiai”. Viena nuo
trauka rodo gan iškilmingą 
atsisveikinimo vakarienę, 
kur prie šventiško stalo susi
rinkę studentai, jų profeso
riai ir kiti. Paskui pridėtas 
pilnas puslapis kursantų nuo
traukų. Pavardės? Kiek tik 
norite. Štai graži jauna pore-

iš

lė, Juris Germantas ir Lina 
Alksinytė prie Trakų pilies; 
Štai Rima Janulevičiūtė; ir 
štai net du Stundžios, Vil
niaus universiteto vyresny
sis dėstytojas Bonifacas ir 
atvykusiųjų kursantų išrink
tas seniūnas Jonas,
Amerikos. Ar jie giminės? 
Galbūt, nes iš išvaizdos kiek 
panašūs. Bet vienaip ar ki
taip — vienas jų Lietuvos 
gyventojas, kitas amerikie
tis, abu lietuviai . . . Na, 
kokias kitas konspiracijas 
dabar suras susikrimtę “Tė
viškės Žiburių” galvočiai?

GIROS JUBILIEJUS
Rugpjūčio 27 dieną sukako 

lygiai 100 metų, kai gimė 
Lietuvos didysis poetas Liu
das Gira. Ta sukaktis buvo 
plačiausiai paminėta Lietu
voje, taipgi buvo pažymėta 
kitose Tarybų Sąjungos da* 
lyse. Vilniaus “Literatūra ir 
Menas” papuošė savo rug
pjūčio 25 dienos numerio pir
mąjį puslapį dideliu Giros 
paveikslu ir atspausdino Jo
kūbo Skliutausko straipsnį 
“Žvilgsniai krypo į TSRS”. 
“Tiesa” plačiai paminėjo su
kaktį ir atspausdino Vytauto 
Svetulaičio straipsnį “Kovos 
ir pergalės dainius”.

Reakcinėje lietuvių išeivių 
spaudoje Liudas Gira visuo
met vaizduojamas juodžiau
siomis spalvomis. Jie jo 
neapkenčia, nes jis dar prieš 
Lietuvai tapus tarybine 
priartėjo prie komunistinio 
judėjimo, tapo artimas Tary
bų Sąjungos draugas, lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, stengėsi 
atskleisti Lietuvos skaityto
jui, ypatingai per savo žur
nalą “Literatūros Naujienos” 
naująją rusų literatūrą. Na
ciams įsiveržus į Lietuvą 
Gira pasitraukė į TSRS gilu-

Siaučia raudonėdžiai
Yra toks mokslininkas, fizikas Shockley, kuris laimėjo 

Nobelio prizą. Bet Shockley nesitenkino savo žinojimų 
fizikoje. Jis prieš metus pradėjo vystyti visokias teorijas 
apie žmonių rasių intelektualinius sugebėjimus. Shockley 
priėjo išvados, kad juodosios rasės žmonės yra “generiš- 
kai” žemesnio intelekto, tai yra, jie nepajėgia galvoti taip 
gerai,kaip baltieji.

Daugelis įvairių sričių mokslininkų nurodė, kad Shockley 
yra visai nekvalifikuotas reikšti vienokią ar kitokią 
nuomonę apie žmonių galvojimą, kad jis, apart savo srities 
fizikos, nieko nestudijavo ir net nėra apsiskaitęs žmogus. 
Negrų organizacijos ir daugelis pažangiųjų baltųjų žmonių 
Shockley apkaltino rasizme, ypatingai todėl, kad jis ragino 
neleisti “žemiausio intelekto” juodiesiems gimdyti vaikų!

Dabar visas reikalas atsidūrė teisme. Shockley patraukė 
atsakomybėn negrą rašytoją Roger Witherspoon ir laikraš
tį “Atlanta Constitution”, kuris apie Shockley atspausdino 
Witherspoono straipsnį. Tame straipsnyje Witherspoon 
išsireiškė, kad Shockley faktinai skleidė hitleristines-rasis- 
tines idėjas. Witherspoon liudininku pakvietė pagarsėjusį 
antropologą Ashley Montagu, kuris pareiškė, kad Shock- 
ley, nežiūrint Nobelio prizo, yra atsilikėlis-rasistas, kad jis 
pirmiausia nutarė, jog juodieji žemesnio intelekto, ir 
paskui sulipdė kažkokią jokiu mokslu nepagrįstą teoriją. 
Montagu kalba teisme suerzino reakcinį advokatą M. 
Silver, Shockley gynėją, kuris pradėjo rėkauti, kad 
profesorius Montagu yra “komunistų bendrakeleivis”, kad 
jis skaitė paskaitas komunistinėje vakarinėje Jefferson 
mokykloje ... ir taip toliau. Pasirodė, kad Montagu 
faktinai paskaitas skaitė ne Jefferson mokyklojė, bet kitoje 
vakarinėje mokykloje, the New School for Social Research, 
kuri ideologiniai yra maždaug social-demokratinė. Bet 
Silveris rėkavo, kad jis nemato skirtumo tarp komunistų ir 
socialistų, kad jie kad visi “raudoni”.

Advokato Silver išsišokimas teisme yra tik vienas 
pavyzdžių, iš daugelio. Visokiose institucijose ir viešame 
gyvenime bendrai raudonėdizmas (Red-baiting) dabar 
atgijo kaip ant mielių ir siaučia, kur tik gali. Tai pasėka 
šalyje Reagano sukurtos atmosferos, kuri vis labiau 
traukia JAV į tamsią praeitį.

tinių jėgų solidarumo manifestu. Pinočeto policija nedrįso 
mitingo išvaikyti.

Iš viso atrodo, kad Pinočeto rėžimui artinasi galas. 
Valdžia, kaip atrodo, negali nutarti, kokios taktikos 
laikytis. Kartais jie puola antifašistinių jėgų demonstran
tus, juos išvaiko, net į juos šaudo ir lieja kraują, o kartais 
jie bando kaip ir “pražiūrėti” demonstracijas, bijodami 
sukelti dar daugiau pasipriešinimo.

Antifašistinių jėgų vienybėmis labiau stiprėja. Iš karto 
po fašistinio perversmo apie tuzinas antifašistinių grupių 
veikė atskirai, bet laipsniškai pradėjo sudaryti koalicijas. 
Dabar, kaip mums jau buvo pranešta, egzistuoja tik du 
dideli antifašistiniai blokai: į viena įeina komunistai, MIR ir 
kairesnieji socialistai, į kitą dešinesnieji socialistai, social
demokratai ir krikščionys demokratai, bet tiedu blokai 
tarpusavyje bendradarbiauja.

Lotynų Amerikoje visi dabar gerai žino, kad represyvus 
Pinočeto režimas subliūkštų nors ir rytoj, jeigu jo 
nepalaikytų Jungtinių Valstijų jėgos.

tikrais 
kad su

kartais

mą, vilkėjo karinę uniformą 
ir darbavosi 16-ojoje lietuviš
koje divizijoje.

Bet, iš kitos pusės < jie 
negali paneigti, kad jis buvo 
mūsų poezijos meistras, kla
sikas nors jubiliejų jie beveik 
užtylėjo.

APIE MENKNIEKIUS
Taip vadinamoji Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios kronika, 
kurią mes randame “Drau
ge”, “Darbininke” ir kituose 
leidiniuose, iš tikro pradeda 
išsekti kokios nors rimtesnės 
medžiagos, ir menkniekiai, 
kurie ten paduodami kaip 
“priespaudos” įrodymai, da
rosi vis menkesni. Štai vie
nas pranešimas iš Kabelių 
(Varėnos raj.)

“1984 m. sausio-vasario 
mėnesiais Druskininkuose 
besigydančiam Kabelių kle
bono kun. Vytauto Pūko tė
vui (kadangi patarnaudavo 
sūnui laikant šv. Mišias) bu
vę sulaikyta pensija. Tik pa
rašius skundą socialinio ap
rūpinimo skyriui, sulaikyta 
pensija buvo išmokėta.”

Žmogus negavo pensijos 
per du mėnesiu, bet paskui ji 
buvo išmokėta ir, kaip atro
do, jis ją dabar gauna — ir iš 
to daroma “žinia“, kuri 
spausdinama užsienyje! Juk, 
jeigu pensija paskui buvo iš
mokėta, socialinio apdraudi
mo skyrius pripažino kokią 
nors klaidą. Net galima paa
bejoti, ar iš tikro ji buvo 
sulaikyta, nes jis padėjo prie 
mišių — mes esame tikri, 
kad dešimtys tūkstančių se
nyvų tikinčiųjų Lietuvos 
žmonių pastoviai gauna pen
sijas ir niekas jiems nesulai
ko, ką jis beveiktų per pa
maldas bažnyčiose ....

Tos spausdinamos smulk
menos, menkniekiai, mums 
primena kitus menkniekius, 
kurie vienu metu būdavo 
spausdinami kronikoje: kad 
koks nors baisus bedievis 
mokytojas tikinčiai mokinei 
davė ketvirtuką su minusu 
vietoj ketvirtuko su pliusu, 
kad kokia nors laisvamanė 
mokytoja kaimišku įpročiu 
pavadino tikybą praktikuo
jančius pusgalviais. Juk viso
kių žmonių su visokiais tem
peramentais ir mandagumo 
skirtingais laipsniais yra vi
sur. Ar ne juokinga iš to 
daryti “pasaulinės svarbos 
kroniką”?

2 metai be redaktoriaus
%

Antano Bimbos

Rugsėjo 20 d. suėjo 2 metai, kai “Laisvės” ilgametis 
vyriausiasis redaktorius Antanas Bimba atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo amžinai. Pagerbdami Jį, tos skaudžios 
nelaimės skausmais dalomės ir su visais laisviečiais ir 
velionio artimaisiais, “Laisvės” bendradarbiais bei rėmė
jais.

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai gerbiamoji “Lais

vės” Redakcija:
Drįstu paklausti, jei jūsų 

malonė gal galėtumėte įdėti 
šį generolo P. Petronio įdo
mų laišką. Jūs kelis kartus jo 
raštus įdėjote ir jis atrodo, 
buvo labai patenkintas. Juk 
jis netokiai kaip man rašo 
ilgus puslapius, manau, kad 
jo raštai tinka spaudoj pa
skelbti . . .

Jus gerbianti
Petrė Bendžaitis

Jie pagerbė Allende
Čilės socialistinis prezidentas Salvador Allende, kurį 

Pinočeto fašistai nužudė prieš 11 metų perversmo metu, 
palaidotas Vina del Mar miestelyje, netoli sostinės 
Santiago. Rugpjūčio 11 dieną, lygiai 11 metų po jo mirties, 
prie Allendės kapo susirinko apie 600 drąsių čiliečių. Jie 
atvyko) viešai pagerbti nužudyto kovingo socialistinio vado 
atmintį, nors jie žinojo, kad tas susirinkimas nelegalus ir 

’ jiems gręsia suėmimo pavojus, ar kas nors dar1 ir aršesnio.
Prie kapo susirinko socialistai, komunistai, MIR (Revoliuci
nės .kairės judėjimo) nariai ir taipgi kairesnieji krikščionys 
demokratai. Allendes pagerbimas virto tikru visų antifašis-

JAV Komunistų partija
Šių metų rugpjūčio mėnesį Jungtinių Valstijų Komunistų 

partijai sukanka 65 metai. 1919 m. rugpjūčio mėnuo buvo 
audringas mūsų šalies politiniame gyvenime. Aštrėjančios 
klasių kovos fone Socialistų partijoje vyko skilimai, 
kristalizavosi jėgos, o kairiosios jėgos solidarizavosi su 
Rusijoje įvykusia revoliucija. Tais metais Amerikoje 
įsisteigė net dvi komunistinės partijos, tam 
klausimais kiek skirtingos, bet gan artimos, taip, 
laiku jos susiliejo.

JAV Komunistų partijos istorija ilga, marga ir
vingiuota. Tas natūralu, nes kovodama pačiuose stipriausio 
kapitalistinio galiūno nasruose, ji nuolat susidūrė su 
problemomis, kurias ne visuomet buvo lengva išspręsti. 
Bet ji garbinga, ką turi pripažinti priešai lygiai kaip 
prieteliai: kovose už nedarbo kompensaciją, už socialinį 
saugumą, už unijų organizavimą ir teises, prieš linčus, 
prieš segregaciją, už taiką, komunistai visuomet stovėjo 
pačiose pirmose gretose.

Amerikos politiniame ekrane yra ir kitų pro-liaudiškų 
politinių jėgų, bet pačiose sunkiausiose kovose komunistai, 
kaip tai visi turi pripažinti, parodė daugiausia pasiaukoji
mo. Tai jie vyko į pietines valstijas, tikslu organizuoti 
būrelio juodų jaunuolių, the Scottsboro Boys gynybą, 
kuriems gręsė legališkas linčas. Tai jie gynė Sacco ir 
Vanzetti, nors anie buvo anarchistai. Tai jie didžiausiu 
pasiaukojimu darbavosi organizuodami neorganizuotus dar
bininkus į industrines unijas, į CIO; kai reikėjo bebaimių 
organizatorių. CIO mielai priėmė komunistų pagalbą, nors 
vėliau, reakcijos spaudimu, juos iš savo eilių išstūmė. Tai 
jie, komunistai makartizmo laikais ėjo į kalėjimus, — 
kentėjo ir kiti, kentėjo padorūs liberalai, kentėjo kai kurie 
socialistai, bet nuteisti kalėti buvo komunistų ištisa 
vadovybė . . . Mes galėtume tą istoriją ir toliau minėti, bet 
ji visiems gerai žinoma.

Įvairiaspalviame Amerikos pažangiajame judėjime ne 
visi visais klausimais vienu ar kitu metu sutinka su JAV 
K.P. Bet visi ją sveikina, jos garbingo jubiliejaus proga 
kaip pradininkę ir ilgų kovų veteranę.

Solidarizuoja su 
Britu angliakasiais

Wellington. — Naujosios 
Zelandijos darbo partiją savo 
metinėje konvencijoje vien
balsiai nutarė paremti strei
kuojančius D. Britanijos an
gliakasius ir išreiškė jiems 
pritarimą jų kovoje už savo 
teises. Toje pat konvencijoje 
priimtos rezoliucijos, ragi
nančios N. Zelandijos vyriau
sybę išeiti iš sąjungos su 
kitomis valstybėmis, kurios 
turi branduolinius ginklus, 
turint mintyje JAV ir D. 
Britaniją.

Savo solidarumą su strei
kuojančiais britų angliaka
siais išreiškė ir komunistų 
vadovaujama Prancūzijos 
Generalinė Darbo Federaci
ja. Prancūzijos Mainerių Fe
deracijos vadas Augustin 
Dufresne kaltino britų kon
servatorių vyriausybę, kad ji 
pažeidžia žmogaus teises, 
stengdamasi sužlugdyti dar
bo unijas.

Generalinė Darbo Federa
cija paskelbė visoje Prancū
zijoje rinkliavą, kurios tiks
las finansiškai padėti britų 
angliakasiams, nes D. Brita
nijos valdžia užblokavo britų 
angliakasių unijos banko są
skaitą ir suspendavo subsidi
jas, kurios buvo duodamos 
angliakasių šeimoms su ma
žais vaikais.

Vakarų Siberijos angliaka-- 
šiai taip pat pasmerkė britų 
valdžios kovą prieš britų 
angliakasius.

19§4 m. rugpjūčio 17 d. 
Miela tautiete, gerbiama 
drauge Petre Bendzaitis! 
Jūsų laišką, kuriame rašo

te, jog susijaudinote priėmu
si mūsų draugijos siųstą lie
tuviškų knygų siuntą, gavai. 
Be reikalo jaudinatės! Jūs 
esate tikra lietuvaitė, giliai 
suprantanti savo tautos sie
kimus gyventi vis geriau, vis 
turtingiau ir laimingiau. To
kie žmonės kaip Jūs, praėję 
sunkų gyvenimo kelią, yra 
žymiai protingesni už daugelį 
baigusių mokslus, įsigijusių 
turtus ir išsilavinimą. Jūs 
savo laiške labai teisingai 
rašote, “kad esate visu kūnu, 
širdimi ir krauju lietuvė”, ir 
nors atskirta nuo savo tėvy
nės, bet savo meilę tėvynei 
raminate skaitydama lietu
viškas knygas. Šitą supras
dami, mes ir stengiamės 
Jums ir daugeliui kitų tokių 
tautiečių siųsti lietuviškas 
knygas. Todėl, miela tautie
te Petre, Jūs savo meile ir 
atsidavimu lietuvių tautai 
užsitarnavote lietuvių tautos 
pagarbą ir meilę. “Tėviškės” 
draugija, pabrėždama tą lie
tuvių tautos pagarbą Jums, 
ir siunčia Jums lietuviškas 
knygas. Skaitykite jas ir 
džiaukitės lietuvių tautos 
kultūros laimėjimais.

Jūs rašote, kad yra žmo
nių, kurie sako, jog jie “yra 
nusenę ir jiems šaukštai po 
piet”. Neteisybė! Tokiems 
žmonėms pasakykit, kad kol 
žmogus yra gyvas^ir kol jis 
jaučia pareigą kovoti už savo 
vaikų ir anūkų gyvenimo 
laimę, privalo kovoti, kad 
pasaulyje būtų taika, kad 
visos pasaulio tautos ir val
stybės gyventų taikoje taip, 
kaip jos gyvena Tarybų Są
jungoje ir kitose socialistinė
se šalyse. Jūs turbūt žinote 
paskutinį JAV prezidento 
“pasilinksminimą”, kai jis pa
sakė, jog “už penkių minučių 
Amerika bombarduos Tary
bų Sąjungą”. Tokios “links
mybės” negali kelti džiaugs
mo nei Tarybų Lietuvos 
žmonėms, nei viso pasaulio

žmonėms. Tiesa, kapitalisti
nių valstybių valdžios viršū
nės prieš kovotojus už taiką 
meta policijos pajėgas. Bet 
policija savo žvėrišku elgesiu 
ir ginklais gali išvaikyti pa
prastų žmonių demonstraci
ją, bet negali iš paprastų 
žmonių galvų išmušti min
ties: “aš nenoriu karo, karia
me žūsiu aš ir mano šeima”.

Jūs taip pat rašote, kad 
“dipukai”, tai ne visi išga
mos. Tai šventa teisybė. Ne 
visi jie buvo žudikai. Bet jie 
visi buvo hitlerininkų tarnai. 
Tiesa, daugelis iš jų tikriau
sia nesuprato, kad tarnauda
mi (už pinigus!) hitlerinin
kams, jie ruošė pražūtį savo 
tautai. Tik dabar, praėjus 40 
metų, daugelis “dipukų” pra
deda suprasti, kad teisūs 
buvo tie, kurie kovojo prieš 
vokiškuosius fašistus, ir kad 
tik Tarybų valdžia atnešė 
lietuvių tautai ekonominį, 
kultūrinį, visuomeninį ir 
dvasinį išsivystyą, jos gyve
nime gėrio ir laimės sukles
tėjimą.

Jūs teisi, kad katalikų baž
nyčios kunigai agituoja žmo
nes prieš Tarybų valdžią. 
Mat, anksčiau, valdant kapi
talistams, kunigas buvo dar^ 
bo žmonių dvasios vadovas ir 
ramintojas. Jis aiškino žmo
nėms, jog už visus vargus, 
tarnaujant ponams kapitalis
tams, darbo žmogus gaus at
lyginimą aname pasaulyje. 
Tarybų valdžia išmokė žmo
nes netarnauti ponams ir 
nelaukti atlyginimo aname 
pasaulyje, o reikalauti gero 
gyvenimo šiame pasaulyje. 
Ką tada beliko daryti kuni
gams? Tik kovoti prieš socia
lizmą ir ieškoti kvailių, kurie 
už tarnavimą ponui kapitalis
tui, tikisi gauti vietą dangu
je.

Atsiprašau, kad taip daug 
prirašiau! Bet už tai kalta 
Jūs, parašiusi man ilgą ir 
įdomų laišką.

Baigdamas linkiu Jums 
tvirtos sveikatos ir dar kartą 
sveikatos. Būkite sveika ir 
laiminga!

Su pagarba
P. Petronis

* * ♦
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Gerbiama “Laisvės” 
redakcija

Rašau Jums iš Lietuvos, iš 
Kauno. Noriu per Jūsų laik
raščio puslapius pasveikinti 
savo seserį Anelę Ventienę, 
jos garbingo 70-čio proga, 
palinkėti daug laimės, gied
rios nuotaikos, geros sveika
tos, jaunatviškos energijos.

Apolonija Žibienė
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AMERIKOS ESKIZAI

Baltoji magija, juoda sąžinė

tarybinius

atspindi 
nuotaikas

,,Daržinę nugriauti gali 
kiekvienas asilas, bet pa
statyti — tik meistras/*.

Amerikiečių patarlė 
„žmogus eina su fakelu 

rankose, o reikia, kad 
šviesa būtų pačiame žmo
guje".

Užrašas Bostono 
universiteto bibliotekoje

1982 metais susitikę su 
Naujosios Anglijos laikraščių 
redaktoriais Kolbio Sojerio 
koledže (Niu Hempširo vals
tija), susitarėme keistis jau 
paskelbtais straipsniais. Vyk
dydama susitarimą, „Tiesa" 
išspausdino „Potukset veli 
taims" laikraščio redaktoriaus 
Tedo Holmergo apybraižą 
apie amerikietį vairuotoją 
Džozefą Ber^eroną. Apybrai
žos herojus siūlo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose birželio 
21 dieną — pačią ilgiausią 
metų dieną — paskelbti tai
kos ir meilės diena. Džozefo 
Bergerono pasiūlymas kai 
kam pasirodė keistas ir net 
žalingas: sunku įsivaizduoti, 
ką tokią dieną darytų politi
niai vanagai.

Džozefas Bergeronas, suži
nojęs, kad mes vėl atvykome 
į JAV, atėjo į Brauno uni-' 
versiteto bendrabutį ir atne
šė mums dovaną — šilkinę 
vėliavą su išsiuvinėtais žo
džiais „Būkime draugai".

Providense prie gėlių par
duotuvės durų matėme užra
šą: „Sveikiname 
žurnalistus".

Ar šie epizodai 
visų amerikiečių
tarybinių žmonių atžvilgiu?

Neseniai Niujorko valstijo
je prie Niagaros krioklio iš 
savo gyvenamųjų vietų buvo 
evakuota 780 amerikiečių 

• šeimų. Iš kanalo, pavadinto 
Meilės vardu, ėmė kilti nuo
dingos medžiagos, kurios čia 
susikaupė iš pramonės atlie
kų. Amerikiečiai sudaro 6 
procentus mūsų planetos gy
ventojų, bet jiems priklauso 
50 procentų civilizacijos at
liekomis užterštos mūsų pla
netos teritorijos.

Apskaičiuoti aplinkos už
terštumo laipsnį ir iš to ky
lančius pavojus nelengva.- 
Dar sunkiau ir tragiškiau, kai 
užteršta žmonių sąmonė.

I Meilės kanalą nuodingos 
medžiagos patenka iš gamyk-i 
lų, įmonių, į amerikiečių są-i 
monę — per specialius ' de-j 
zinformacijos kanalus.

— Ką, jūsų manymu, rei-i 
kia daryti, kad būtų išsaugo
ta taika? — paklausiau vie
ną amerikietį Bostone.

— Pasigaminti kuo dau
giau raketų ir atominių bom
bų, — atsakė jis.

Supratau, kad tai yra eili
nė antitarybinės propagandos 
auka.-

Amerikiečiai redaktoriai 
vieną vakarą mus nuvežė į 
Vavriko muzikinį teatrą. Du. 
tūkstančiai žiūrovų pradėjo 
audringai ploti, kai į prožek
toriais iš visų pusių apšvies
tą areną įžengė publikos liū
tas Liberačis. Jis vilkėjo ja
poniško šilko apsiaustu, ran
koje turėjo didelę raudoną 
rožę. Pianisto veidas spindė
jo labiau už šilkinį apsiaus
tą. Kai publika nurimo, jis 
priėjo prie pianino, kurio 
viršutinė dalis pagaminta iš 
skaidraus permatomo stiklo. 
Pasaulyje yra tik keturi to
kie pianinai, ir visi jie pri
klauso Liberačiui. Kai sceno
je pasirodė dainininkė, į ją 
niekas nekreipė dėmesio.

— Kai aš pirmą kartą iš
vedžiau į sceną Streisend, ir 
jai iš pradžių niekas neplo
jo, — paguodė ją visos pub
likos akivaizdoje muzikinio 
biznio bosas Liberačis. — 
Dabar jai lenkiasi visas pa
saulis.

Busimoji scenos žvaigždė 
priėjo prie pianisto ir padė
jo jam nusivilkti apsiaustą. 
Dabar visi pamatė, kad jo 
pižama nė kiek ne blogesnė 
už apsiaustą, ir salėje vėl 
pasigirdo pasigėrėjimo bal
sai.

Liberačis — ne eilinė ame
rikiečių muzikos biznio fi
gūra. Jis pelningai koncer
tuoja didelėse salėse jau 30- 
tą sezoną. Kai jis grojo Niu
jorke „Plaza" viešbučio hole, 
niekas neklausydavo ir nepa
stebėdavo jo talento. Kartą 
jis nusipirko už 15 dolerių 
didžiulę žvakidę ir prieš gro
damas uždegdavo žvakes.
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Šviesos efektai atkreipdavo 
erdviame hole esančių žmo
nių dėmesį, ir jis sūprato, 
kad tiems, kurie apsigyvena 
šiame labai ištaigingame 
Niujorko viešbutyje, reikia 
ne geros muzikos, o efektin
gų renginių. Nuo tada prasi
dėjo jo kelias į žvaigždes. 
Nesvarbu, kad muzikos' kri
tikai kaltino jį, jog, paėmęs 
Šopeno natas, jis groja Listą, 
nesvarbu, kad jo judesiai 
prie pianino sutraukdavo į 
viešbučio holą homoseksua
lus, svarbu, kad rinkosi pub
lika, kad jam siūlė pasirašyti 
kontraktus, žadančius dolerių 
krūvas.

Liberačis palietė pirštais 
pianinoNclavišus. Publika vėl 
plojimais\išreiškė savo pasi-. 
tenkinimą: jie pamatė ant 
pianisto rankų dešimtis dide
lių ir mažų žiedų. Ba
ronas . Hiltonas, „Hiltono" 
viešbučių kompanijos sa
vininkas, padovanojo jam 
pianino formos žiedą su 
260 deimantų, „Nuget" kazi
no, esančio Nevadoje, šei
mininkas Džonas Askuaga — 
žiedą — auksinį dramblį. Ir 
kitus žiedus jis ne pats pir
ko, o gavo dovanų už tai, 
kad per koncertus gerai rek
lamavo viešbučius ir kazino, 
tabaką ir karštas dešreles.

Tarybinių ir Naujosios Angli
jos laikraščių redaktorių trečiojo 
susitikimo emblema.

Kai išėjome iš salės, švietė 
mėnulis, spindėjo Grįžulo 
Ratai. Kur važiuoja ameri
kietiškos masinės kultūros 
automobilis? Ar neapvirs jis 
taip, kaip danguje apvirtę Di
dieji ir Mažieji Grįžulo Ra
tai?

Ne visa Amerika soti to
kiu .<,,kultūrinio" gyvenimo 
racionu. Ši šalis turi genialių 
pianistų ir dirigentų, daini
ninkų ir artistų. Ten, kur jie 
koncertuoja, taip pat pilnos 
salės. Tįk ten renkasi kita 
publika.

Važiuodamas automobiliu 
iš Vavriįko miestelio į Rod 
Ailendo valstijos sostinę Pro- 
vidensą, bandžiau prisiminti, 
kur dar esu Amerikoje kaž
ką panašaus matęs. Staiga 
prisiminiau — tai, ką mačiau 
Vavriko salėje, mačiau tele
vizijos ekrane, kai buvo 
transliuojamas respublikonų 
partijos suvažiavimas. Salė
je buvo tūkstančiai artistų 
ir- nė vieno žiūrovo. Kas 
vyksta į partijų suvažiavi
mą, tas turi mokėti vaidinti. 
Pagrindinis artistas, žinoma, 
buvo artėjančių rinkimų kan
didatas į prezidento postą — 
Ronaldas Reiganas.

» Mes atvykome į JAV po 
to, kai prezidentas Reiganas, 
ruošdamasis savo eilinei rin
kiminei kalbai per radiją, 
pasakė: „Mano tėvynainiai 
amerikiečiai! Aš džiaugiuosi 
galėdamas jums pranešti, kad 
ką tik pasirašiau įstatymo ak
tą, kuris visiems laikams 
skelbia Rusiją už įstatymo 
ribų. Bombardavimas prasi
deda po penkių minučių".

Oficialūs Baltųjų rūmų as
menys įtikinėja, kad tai bu
vo eilinis prezidento Reigano 
ju. kas. Jeigu tai tik juokas, 
tai jis juodos spalvos ir turi 
nuodingą geluonį.

— Mes savo laikraštyje iš
spausdinome straipsnį, reika
laujantį prezidentą viešai at
siprašyti tarybinių žmonių, 
— pasakė mums per „apva
laus stalo" konferenciją laik
raščio „Hempšir gazete" re
daktorius 
nas.

— Yra 
pratimo 
man vienas žurnalistas Provi- 
dense.
reklamos biznyje.

Edvardas Sanaha-

vadinamasis „pri- 
dėsnis", — aiškino

Jis naudojamas
Jo esmė

sakykim, 
uždengti

tokia: įlašinus į žmogaus
smegenis vieną lašą nuodų, 
paskui jų galima ten supilti 
jau visą kibirą. Esu įsitikinęs, 
kad ši „klaida" yra uvertiūra 
naujų pavojingų šlykštynių, 
kurias prezidentas numato 
pasakyti rytoj.

Visi žino, kad paskelbti 
Tarybų šalį už įstatymo ribų 
neįmanoma, kaip, 
neįmanoma delnu
saulę. Užtat galima pradėti 
karą, kuriame sproginėja 
saulės—atominės bombos.
Taip pasielgė prieš 39 metus 
prezidentas Haris Trumenas. 
Dabartinis Baltųjų rūmų šei
mininkas tokio įsakymo dar 
nepasirašė, tačiau jis įsakė 
pradėti gaminti neutronines 
bombas, dislokuoti Vakarų 
Europoje „Peršing-2" 
sparnuotąsias raketas 
branduoliniais užtaisais, 
grobti Grenadą, toliau plėsti 
cheminio ginklo gamybą, 
pradėti kosmoso militarizavi
mą ir t. t.

Respublikonų partija savo 
suvažiavimui pasirinko mies
tą, kuriame buvo nužudytas 
JAV prezidentas Džonas Ke
nedis. Prie rūmų, kuriuose 
vyko respublikonų suvažia
vimas, buvo vedžiojami gyvi 
drambliai. Tai respublikonų 
partijos simbolis. Džiunglių 
gyventojai buvo pasiskolinti 
iš cirko. Demokratų partijos 
simbolis — asilas. Demokra
tai savo suvažiavime gyvų 
asilų nedemonstravo.

Keturkoj ų panaudoj imas 
partijų suvažiavimų šurmu
lyje nėra svarbiausias dabar
tinės JAV administracijos ir 
jos politikos oponentų skir
tumas. Amerikos visuomenė 
šiandien ryškiai pasidalijo į 
dvi stovyklas taikos ir karo 
klausimu. Šias dvi stovyklas 
skirianti linija dažnai nesu
tampa su partijas skiriančia 
politine linija. Ji vingiuota ir 
laužyta daugiau negu ta, ku
ri Niujorko finansinėje bir
žoje žymi akcijų kursą. Po
žiūris į taikos problemą da
lija į dvi dalis ne tik visą 
šalį, bet kartais net šeimas.

Brauno universitete esan
čiame užsienio politikos vys
tymo centre mes susitikome 
su jo direktoriumi Marku 
Garisonu, profesoriumi Ri
čardu Smouku ir žurnalo 
„Niujork taims megezin" vy
riausiuoju redaktoriumi An- 
toniu Ostinu. Jie mus supa
žindino su naujais amerikie
čių apklausos rezultatais. 96 
procentai apklaustų ameri
kiečių yra įsitikinę, kad „ka
ras su Tarybų Sąjunga per-

Iš JAV rinkimų fronto
• Buvęs Massachusetts 
kongresmanas Rev. Robert 
Drinan, kuris turėjo pasi
traukti iš tų pareigų popie
žiaus Jono Pauliaus II įsaky
mu, pereitą savaitę kalbėda
mas Concord, New Hamp
shire, kaltino, kad dabartinė 
rinkiminė kampanija jam pri
menanti Watergate. Rev. 
Drinan tada buvo Atstovų 
Rūmų teisiniame komitete ir 
pirmasis pasiūlė apkaltinti 
prez. Nixoną už Watergate. 
Dabar Rev. Drinan tvirtina, 
kad jam Watergate primena 
respublikonų organizuojami 
įvairūs išpuoliai ir “nešvarūs 
triukai” prieš demokratinius 
kandidatus Mondale ir Fer
raro.

• Watergate taktiką rinki
minėje kampanijoje primena 
ir tas faktas, kad valdžios 
agentūros yra naudojamos 
respublikonų kai kuriems 
kandidatams perrinkti. “Dai
ly World” savo vedamajame 
sugestionuoja, kad reikėtų 
patyrinėti Immigration & 
Naturalization Service agen
tūrą, kodėl ji, prisaikdinant 
10 tūkstančių naujų piliečių, 
pakvietė iškilmėse dalyvauti 
viceprezidentą George Bush. 
Laikraštis sako, kad Bush 
pasibaimino susitikti su gy- 
ventojais ir paraginti juos 
registruotis balsavimui, bet 
jis mielai susitiko su gatavais 

daug pavojingas branduoli
nės energijos eroje". 89 pro
centai mano, kad „branduo
liniame kare negali būti nu
galėtojo — ir JAV, ir TSRS 
būtų visiškai sunaikintos". 
92 procentai tvirtina, kad 
JAV niekada nelaimės gink
lavimosi varžybų, kadangi 
Tarybų Sąjunga sukurs to
kias pat sistemas ir pavys 
JAV kiekviename etape". 83 
procentai įsitikinę, kad „ne
gali būti lokalinio branduoli
nio karo, jeigu kuri nors ša
lių panaudos branduolinį 
ginklą. Konfliktas neišven
giamai išaugs į visuotinį ka
rą".

Kaip suderinti šios apklau
sos rezultatus ir faktą, jog 
R. Reiganas rinkimus pasi
tinka su aiškia vanagų už
sienio politikos programa? 
Visų pirma jis savo politiką 
grindžia baltąja magija: vie
na sako, kita daro. Preziden
tas turi didelį patyrimą be
gėdiškai apversti faktus 
aukštyn kojomis. Jis naudo
ja išbandytas Holivudo prie
mones — grimą demagogijai 
pridengti, o demagogiją — 
teisybei paslėpti.

Baltųjų rūmų šeimininkas 
Amerikos žemėje atkakliai 
sodina šovinizmo dilgėles, 
kad jos nustelbtų padorumo 
daigus. Kartais jis nuima ga
na didelį savo pikto pasėlio 
derlių.

Liuiso mokslinio tyrimo 
centre projektuojama nauja 
kosminių laivų paleidimo si
stema. Iš pradžių raketa va
žiuos bėgiais per lygumą, o 
paskui kils į kalno viršūnę. 
Pagreitį kosminiam laivui su
teiks elektromagnetinės ban
gos. Atsiskirdama su Žeme, 
raketa skries tokiu greičiu, 
jog galės išlėkti net už Saulės 
sistemos. Į taip paleistus kos
minius laivus planuojama su
krauti atominių reaktorių at
liekas, žmogaus sveikatai pa
vojingas radioaktyvias me
džiagas ir atsisveikinti su jo
mis visiems laikams.

Kaip tvirtina „Sains dai- 
džest", katapulto statybai rei
kės 8 milijardų dolerių ir 20 
—30 metų. Vieni ame
rikiečiai šią žinią sutiko en
tuziastingai, kiti apgailestau
ja, kad visa tai brangiai kai
nuos.

— Į tokį kosminį laivą rei
kia kuo greičiau sukrauti vi
so pasaulio komunistinę li
teratūrą ir išsiųsti už Saulės 
sistemos ribų, — girdėjau te
levizijos komentatoriaus žo
džius.

Amerikoje yra nemaža 
piktų jęgų, norinčių „apva
lyti" mysų planetą nuo ko
munistinės literatūros ir pa
žangių idėjų. Laimei, jų no
rai ir galimybės ne visada 
sutampa.

[Bus daugiau]

Albertas LAURINClUKAS

piliečiais, norėdamas užsitik
rinti, kad jie balsuds už 
respublikonus.

• Lynn Williams, United 
Steelworkers of America 
(USWA) prezidentas, ryšium 
su unijos konvencijos atida
rymu Clevelande, pereitą sa
vaitę spaudai pareiškė: žy
miausia mūsų darbininkų 
problema — tai faktas, kad 
nepaprastai didelis mūsų na
rių skaičius neteko darbo dėl 
prez. Reagano dirbtiniu bu^ 
du sukeltos depresijos, rio- 
rint sumažinti infliaciją . . . 
Už tai dabar mūsų pats svar
biausias uždavinys — visas 
jėgas paskirti tam, kad būtų 
išrinkti demokratų kandida
tai Mondale ir Ferraro ir kad 
taip pasibaigtų “desperatiški 
Reagano prezidentavimo me
tai”.

• Angela Davis, JAV Ko
munistų partijos kandidatė į 
JAV viceprezidentus, yra 
pakviesta dalyvauti Tony 
Brown’s Journal programo
je, kuri perduodama per 
daugiau kaip 200 TV stočių 
po visą Ameriką. Pirmasis 
interview su ja bus perduo
tas rugsėjo 27 d.

• Po 12 metų užtrukusio 
bylinėjimosi dėl diskrimina
cinių suvaržymų, pagaliau 
JAV Komunistų partijos

Plungės “Minijos” liaudies gaminių įmonės kolektyvas 
ruošiasi respublikinei 1985 metų dainų šventei. Etalonų 
kūrėjai Adelė Astrauskienė ir Antanas Klovas jau sukūrė 
keletą šventinių suvenyrų masinei gamybai.

Nuotraukoje: Adelės Astrauskienės sukurtos dekoratyvi
nės lėkštės “Respublikinė 1985 metų dainų šventė” 
pavyzdžiai. B. Aleknavičiaus nuotrauka

šio kolektyvo žmonių 
ekskursijon į Taliną, 

sužinoję pasipiktino, 
tai nebuvo viešai 

į kelionę Išvyko ne

BENDRAVIMAS — 
DIDELĖ VERTYBĖ

Kaip nemalonu pareiti namo, 
kai šeimoje nesantaika, ir kaip 
jauku, kai tarp saviškių gera 
nuotaika, kai vieni kitų laukia, 
džiaugiasi. Tada poilsis pilnaver
tis, savijauta puiki.

O darbavietėje ar kitaip! Sun
ku, kai bendravimas tik oficialus, 
šaltas ar dar blogiau — pakel
tu tonu, kivirčais. Tąsyk žmogus 
tik ir laukia dienos pabaigos, 
kad kuo greičiau uždarytų duris, 
už kurių slogumas ir nepagarba.

Kolektyvų administracija, siek
dama ęierų darbo rezultatų, tu
rėtų pirn'.lasd* viską daryti, kad 
tarpusavi '^kiai būtų drau
giški, delikatus ir principingi.

„Tiesos" redakcija gavo laiš
ką, kurio autorius su nuos
kauda ' rašė apie savo darbo 
kolektyvą — Mažeikių statybos 
tresto Inžinerinių tinklų 4-ąją 
statybos valdybą. Vieną savait
galį dalis 
išvažiavo 
Daugelis 
nes apie 
skelbta, o 
tik kolektyvo nariai...

Regis, smulkmena. Tačiau 
daugelis darbuotojų pasijuto už
gauti, neteisingai aplenkti. Kaip
gi! Išvažiavo vos ne slapta gru
pelė žmonių viso kolektyvo 
vardu. Suprantama, gal visiems 
tąsyk nebūtų užtekę vietos, o 
ne visi Ir būtų norėję važiuoti, 
bet viešai paskelbti, pasitarti, 
nuspręsti buvo privalu. Dėl to, 
švelniai sakant, nemandagaus 
profsąjungos komiteto poelgio 
Mažeikių 4-ojoje statybos val
dyboje šiandien nesmagu, suga
dinta darbo nuotaika.
NE MANO — 
VALSTYBĖS

Valgykloje ar kavinėje kartais 
mums paduoda aplamdytą šaku
tę, skylute žymėtą peilį, įpila 
kavos į nudaužtą, be ąselės 
puoduką. Pasidaro nemalonu...

Užsukime į vilniečių Ir svečių 
mėgstamą „Viliją". Dar naujas 
interjeras, čia Ir valgyklos salė, 
ir kavos, užkandžių kampeliai. 
Patogu, jauku. Tik štai pasigirsta 
šaižus indų skambesys. Tai šei
mininkė renka nuo stalų puodu
kus, lėkštutes Ir meste meta 
juos j atokiau stovinti 'vežimėlį. 
Paklausta, kodėl taip skaldo, at
sako, kad neturinti laiko dėlioti 
pamažu. Visi girdi šį daužymo 
triukšmą. Ir administracija taip 
pat. Bet tai „valdiški" Indai. 
Kas, kad žmonės gers kavą ar 
arbatą Iš apdaužytų puodukui 
Ateis laikas — nurašysi O kol 
»♦*>!«

kandidatai pirmą kartą šį 
rudenį bus įtraukti į balotą 
Connecticut valstijoje. Buvo 
surinkta 25,366 balsai, de
šimčia tūkstančių daugiau 
nei įstatymai reikalauja, už 
Komunistų partijos kandida
tų įtraukimą į sąrašą. New 
Yorko valstijoje surinkta 
34,000 balsų. Ligšiol Komu
nistų partijos prezidentiniai 
kandidatai Gus Hali ir Ange
la Davis jau įtraukti į balotus 
19 valstijoje ir Kolumbijos 
distrikte.

• Sulaužusi savo 13 metų 
nusistatymą, 77,000 narių tu
rinti National Women’s Poli
tical Caucus organizacija, per 
reitą savaitę indorsavo de
mokratų Mondale-Ferraro 
kandidatūrą.

Skaitykite ir
remkite
"Laisvą"

ėetccua
Kad ir Kokia grasi butu ap

linka, tikrąjį jaukumą kuria žmo
nės, jų elgesys, jų požiūris | 
savo darbą. Teisingai sakoma, 
kad žmonių garbė yra jų darbo 
rankose.

NE APKALTINTI, 
O IŠAIŠKINTI

Vasarą vaikučių balsai skarde
na kiemuose nuo ryto iki vaka
ro. čia vyksta Ir jų auklėjimas, 
kartais pro langą, o kartais pro 
duris.

Pastabos Išsakomos, o sykiais 
Ir Šaukte iššaukiamos, dažniau
siai piktai. Iš šalies žiūrint ste
biesi, kiek daug vaikas turi pa
kelti paliepimų, net grasinimų. 
Suaugusieji tikriausiai mano, 
kad kuo dažniau koreguosi val
ko elgesį, tuo jis bus geriau 
išauklėtas. Deja, taip nėra.

Valkas, jeigu ir įsiklauso j 
pastabas, negali greitai keisti 
savo elgesio. Jam reikia persio
rientuoti palaipsniui. Sakykim 
toks paliepimas: „Tuoj pat su
rink žaislus Ir eik valgyti!" Bet 
maža mergytė dabar žaidžia 
„ligoninę", ji „gydytoja" ir nega. 
Ii palikti „nepagydytų ligonių". 
Jeigu mama būtų tai supratusi, ji 
tikriausiai šitaip būtų paliepusi: 
„Kai „pagydys! ligonius", pars
kubėk namo".

Reikalas tas, kad į valkų žai
dimą reikia žiūrėti taip pat rim
tai, kaip kad mes, suaugusieji, 
žiūrime j savo darbą. Mažasis 
žmogutis žaisdamas mąsto, kuria, 
ieško sprendimų, jo galvelėje 
vyksta didžiulis darbas. Kaip 
galima jj staigiai nutraukti! Be 
to, turėkime galvoje vaikų tem
peramentą: vienas gali greičiau 
įsijungti į kitą veiklą, kitas lė
čiau. O tėvai, matydami, kad jų 
atžala greitai nepaklūsta palie
pimui, susierzina Ir Ima bartis.

Mes, suaugusieji, dažnai per
vertiname savo Žodžių reikšmę. 
Vaikui reikia pakartoti daug 
kartų ramiai. Supraskime, jam 
reikia laiko įsisąmoninti, kodėl 
reikia elgtis būtent šitaip, o ne 
kitaip.

Užuot barę ir nuolat priekaiš
tavę valkams už nepaklusnumą, 
pagalvokime, ar savo paliepimą 
jiems gerai Išaiškinome, ar jie 
suprato, kodėl turi elgtis kitaip, 
negu jiems norėtųsi. O jeigu 
griebiamės priekaištų, iš pradžių 
gerai pagalvokime, ką tuo pa
sieksime! Praeis mūsų susierzini
mas! Ko gero! O vaikui! Ar su
pras jis, kodėl buvo įskaudintas!

Patyrę pedagogai tvirtina, jog 
reikalavimų esmę valkui leng
viau suvokti, jeigu jie Išsakomi 
ir reikliai, ir draugiškai.

Vanda BOGU'IENė

Ottawa. — Čia lankėsi 
Lenkijos komisijos nacių nu
sikaltimams tyrinėti delega
tai ir buvo susitikę su Kana
dos karo veteranų ir univer
sitetų atstovais. Bendrai dis
kutuota Kanadoje prieglobstį 
susiradusių nacistų proble
ma. Komisijos nariai nurodė, 
kad Kanadoje šiuo metu gy
vena apie 11 tūkst. buvusių 
SS divizijos karininkų ir ka
rių, dalyvavusių gyventojų 
žudyme Liublino rajone.

Roma. — Brazilijos teolo
gijos žinovas, vienuolis Loe 
Leonardo Boff, kuris savo 
nuomonę Vatikane gynė net 
keturias su puse valandos 
rugsėjo 7 d., tvirtina, kad 
Vatikanas iš marksizmo daro 
karikatūrą. Savo rašinyje, 
atspausdintam Romos kairių 
pažiūrų laikraštyje “Paese 
Sera”, tasai Brazilijos pran
ciškonas įrodinėja, kad Vati
kano neseniai išleistasis do
kumentas dėl teologijos libe
ralizavimo esąs klaidingas ir 
kad jame esąs sukarikatūrin
tas marksizmo supratimas.

Bendradarbiauja nt 
su ESPT šalimis

“Bulgarijos pramonėje ir 
statyboje plataus atgarsio 
susilaukė Tarybų Lietuvos 
novatorių patirtis. Tai pade
da šios socialistinės šalies ko
lektyvams didinti gamybos 
efektyvumą ir darbo koky
bę”, — pranešė TASS, o 
korespondentas iš Sofijos.

Malonu skaityti tokius pra
nešimus. O jų Tarybų Lietu
voje pastaruoju metu gauna
ma vis daugiau. Štai Vilniaus 
“Elfos” gamybinį susivieniji
mą šiomis dienomis pasiekė 
žinia, kad pagal įmonėje su
kurtą projektą Nachodo (Če
koslovakija) elektrotechnikos 
gamykla pradėjo gaminti 
mažo galingumo elektro-va- 
riklius. Budapešto (Vengrija) 
mechanikos gamykla dėkoja 
Vilniaus statybos apdailos 
mašinų gamybiniam susivie- 

^jiijimui už aukšto techninio 
lygio mazgus, tiekiamus pa
gal kooperacijos programą.

Ekonominės savitarpio pa
galbos tarybai (ESPT) pri
klausančių socialistinių šalių 
bendradarbiavimas, leidžian
tis šioms šalims sparčiau 
ugdyti nacionalinį liaudies 
ūkį, pasiekti aukštesnį moks
lo ir technikos lygį, įvairiais 
aspektais vis plačiau liečia ir 
Lietuvos respubliką. Būdama 
vieningo TSRS ekonominio 
komplekso sudėtinė dalis, 
Tarybų Lietuva per Tarybų 
Sąjungos organizacijas iš so
cialistinės sandraugos šalių 
gauna daug našių įrengimų, 
kurie padeda sparčiai vystyti 
įvairias liaudies ūkio šakas. 
Beveik dvigubai pastaraisiais 
metais išaugo eksporto tieki
mai ir iš Liętuvos į ESPT 
šalis. Jei buržuazinė Lietuva 
tarptautinėje rinkoje galėjo 
pasireikšti tik kaip bekono ir 
kitų žemės ūkio produktų 
gamintoja, tai šiandien tie
kiamos produkcijos sąraše 
dominuoja labai tikslios ir 
našios metalo pjovimo stak
lės, elektrinio suvirinimo 
įrengimai, elektroninės skai
čiavimo mašinos, maisto pra
monės automatai ir daugelis 
kitų dirbinių.

Siekdami visokeriopai stip
rinti socializmo šalių drau
gystę, internacionalinį soli
darumą, dešimtys Tarybų 
Lietuvos gamybinių kolekty
vų gerokai praplėtė kūrybi
nio bendradarbiavimo geo
grafiją. Sėkmingai, pavyz
džiui, bendradarbiauja su 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos įmone “Fernze- 
lektronik” Panevėžio “Ekra
no” gamykla, gaminanti ki
neskopus televizoriams. Su
telkę jėgas, Vilniaus “Elfos” 
susivienijimo ir Bulgarijos 
“Elprom” firmos konstrukto
riai sukūrė aukšto techninio 
lygio mikrovariklius, kurie 
dabar gaminami ir naudoja
mi tiek Tarybų šalyje, tiek ir_ 
Bulgarijoje. Dirbdamos at
skirai, šios abi organizacijos 
būtų sugaišusios vos ne dvi
gubai ilgiau.

Labai didelę naudą duoda 
mokslininkų kūrybinis ben
dradarbiavimas. Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos pre
zidento, Lenino premijos lau
reato, akademiko Juro Požė
los žodžiais tariant, tai pade-, 
da išvengti dubliavimo tyri
nėjimuose, o sutaupytas lė
šas ir kūrybines pajėgas 
skirti naujoms problemoms 
spręsti. Štai Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Chemijos 
ir cheminės technologijos in
stitutas, bendradarbiauda
mas su 12 ESPT šalių moks
linio tyrimo organizacijomis, 
atlieka bendrus tyrimus, ku
rių tikslas — sukurti efekty
vius metalų apsaugos nuo 
korozijos (rūdijimo) meto
dus. O patikimai apsaugojus 
įrengimus, metalo konstruk
cijas nuo rūdijimo, jų tarna- 
Ao laikas pailgės net kelis 
kartus, bus gauta milžiniška 
metalo ir lėšų ekonomija.

Romualdas Cėsna
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KOVU IR PERGALIŲ METAI Salelėj mylimoj
Vakarinėje Zarasų rajono dalyje, ant Šventosios upės kran

tų išsidėsčiusi Antalieptė. Jaukus, Įvarus ir šviesus miestelis
— „Padusčo" kolūkio centras. Hidroelektrinė ir Antalieptės 
marios, ištisa gatvė spalvingų Alytaus gamybos namukų.

— Tai pastarųjų penkerių metų statiniai, — džiaugiasi ko
lūkio pirmininkas Algis Bružas.

Didele pagarba čia apgaubti kovų ir darbo veteranai.
— Pirmieji naujo gyvenimo šaukliai buvo draugai A. Skar

dinskas, B. Giedraitis, I. Ribokas ir dešimtys kitų, apie kurių 
gyvenimą verta ir būtina papasakoti žmonėms, — pasakoja 
apylinkės LDT vykdomojo komiteto pirmininkė Danutė Mic
kevičiūtė.

Ištisa Antalieptės apylinkių istorija atsispindi kovų ir darbo 
veterano, Lenino ordininko, komunisto Antano Skardinsko 
gyvenime. Šiais metais veteranas švenčia dvigubą jubiliejų: 
savo 85-ą$ia$ metines ir 60-metj, kai yra Komunistų partijos 
gretose.

1928 metų gegužės pirmosios vidurnakty Vasaknų dvaro 
kumetyne sukinėjosi trys vyrai. Netrukus ant mūrinės dvaro 
sienos ir medinių kumetyno lūšnelių subolavo atsišaukimai: 
„Tegyvuoja Pirmoji Gegužės!", „Draugai, bedarbiai! Visi švę
sime Gegužės 1-osios dieną!"

— O vėliavas iškabinsime medžiuose, įprie kelio, — tars
telėjo Jonas Bukelskis.

_ Tiesiai ponui prieš akis, — nusijuokė vyriausiasis — Ra
polas Mičelis.

— Sužinos kumečiai — kova nenurimo, — tarė Antanas 
Skardinskas.

Pogrindininkai pasuko prie didelių parko medžių.
„Rankas aukštyn!" — suriko iš tamsos.
Vyrai šoko j parką.
— Stok! Stok! — pasigirdo balsai ir supoškėjo šūviai.
Po kelių minučių j kumečio Jono Petkevičiaus namus polici

ninkai įvedė apdraskytą ir kruviną žmogų.
— Juk tai Garmuliškių Skardinskiukas! — iš nuostabos šūk

telėjo Petkevičius. — Už ką tave, Antanai, šitaip peršovė?..
— Nutilk! Komunistų pagailo... — užriko Antalieptės poli

cininkas Veršinskas ir pradėjo versti suimtojo kišenes. Ant 
aslos pabiro metaliniai segtukai. Kruopščiai juos surinkęs, po
licininkas Tarutis paaiškino: (

— Šitom „knopkem" proklamacijos kumetyne buvo priseg
tos

Po kratos ant stalo gulėjo keliolika segtukų ir septyni atsi
šaukimai, blankioje žvakės šviesoje švietė trys raudonosios 
vėliavos su šūkiais „Visų šalių proletarai, vienykitės!"

— Kas klijavo proklamacijas? Kas komunistai? — vis labiau 
oiršdami šaukė policininkai.

Išbalęs, spausdamas aukščiau alkūnės peršautą kairę ranką, 
suimtasis kartojo:

— Nežinau, nepažįstu!.. Komunistų partijai nepriguliu.
Ir Zarasuose, ir Panevėžyje kvotos protokolai buvo trumpi. 

Smetoninė žvalgyba nieko nepajėgė išlupti iš atkaklaus Gar- 
muliškų kaimo valstiečio Antano Skardinsko.

„Pradedant nuo 1925 metų, — pridėjo jie, — Garmuliškių 
apylinkės žmonės pradėjo kalbėti, kad minėtame kaime beveik 
visi gyventojai — bolševikai. Dažnai būdavo neišaiškinti 
asmenys primėto komunistinės literatūros ant kryžkelių, 
Bikūnų, Zabičiūnų, Vasaknų, Garmuliškių kaimuose. Minėto
se apylinkėse Gegužės pirmosios išvakarėse būdavo iš
platinta komunistinė literatūra" (LTSR CVA Fondas 507, apr. 
I, byla 678, lapas 39).

Komunistą Antaną Skardinską teisė 1929 metų sausio 3 die
ną kariuomenės teismas Panevėžyje. Septyneri metai ir šeši 
mėnesiai sunkiųjų darbų kalėjimo — toks buvo sprendimas.

Kai partijos ir darbo veteraną A. Skardinską supažindinau 
su šiomis archyvinėmis eilutėmis iš jo kaltinamosios bylos, 
pasakė: ’

— Akli buvo Smetonos tarnai. Jie neįžvelgė tiesos nei mū
sų partijos atsišaukimuose, nei krauju aplaistytose revoliucijos 
vėliavose. Iš kur jie galėjo žinoti, kad pogrindinę kovą prieš 
išnaudotojus ir neteisybę pradėjome dar 1919 metais, kai 
Raudonosios vėliavos iškilo-ant varguomenės komiteto pastatų 
Antalieptėje, Zabičiūnuose, Bikūnuose. Ypač koyingi buvo 
Bikūnų ir Satarečiaus kaimų vyrai — Rėza, Antanas Jukna, 
Petras Likauskas, Feliksas Tranas, Masiulis. Jie atsiveždavo ir 
platindavo apylinkėje komunistinę literatūrą, aiškino valstie
čiams skurdo ir nelygybės priežastis. Man patiko jų narsa ir 
pasišventimas, nors už tai grėsė ilgi kalėjimo metai.

Platindamas jų laikraščius ir lapelius, visiškai suartėjau su 
pogrindininkais ir 1924 metų gegužį Bikūno kaime buvau pri
imtas į Lietuvos Komunistų partijos gretas. Rekomendavo ma-. 
ne bikūniškiai Antanas Jukna ir Petras Likauskas/Iš LKP Cent
ro Komiteto atvykęs atstovas slapyvarde „Kovas", kalbėjo 
apie sunkias ir pavojingas darbo sąlygas, apie pogrindininkų 
ištvermę, liepė laikytis partinės konspiracijos.

Pirmoji komunisto A. Skardinsko partinė užduotis buvo or 
ganizuoti nelegalią kuopelę gimtajame Garmuliškių kaime. 
Pirmieji jos nariai čia buvo broliai Narba, Rapolas ir Vladas 
Mičeliai, Pranas Likauskas, Jonas Bukelskis. Sekretoriumi išrin
ko Antaną Skardinską.

Be Garmuliškių, jau nuo seno „cicilikais" ir laisvamaniais 
gargėjo Zabičiūnų kaimas.

— Reikia vyrus suvienyti organizuotai veiklai! — eilinio 
apsilankymo metu pasakė A. Skardinskui LKP CK atstovas 
„Kovas".

Tokia buvo nauja partinė užduotis. Pirmaisiais kovotojais 
prieš neteisybę čia buvo Jonas llgarūbis, broliai Jonas ir 
Mamertas Kavoliai, Petras Klezas ir Juozas Urbonas.

— Vienus policija pasodina, kiti platina atsišaukimus, kelia 
vėliavas, — prisimena A. Skardinskas. — Gudrūs tie valstie
čiai, jokių įkalčių pas juos neranda ir bylos negali sulipdyti, 
įniršę Žvalgybininkai juos kaltindavo be teismo, bausdavo 
administracine tvarka. Atsėdės, būdavo, po mėnesį — kitą už 
grotų, ir vėl sugrįžę lipdo atsišaukimus, kabina vėliavas. Nors 
neakinančia liepsna, bet ir negęstanču žiburiu apylinkės žmo
nėms švietė Garmuliškių ir Zabičiūnų kaimų komunistinės kuo
pelės.

Peržiūrėjęs 1927—1940 metų archyvines knygas, sužinojau, 
kad šių kaimų kovingi valstiečiai buvo įkalinti arba bausti ad
ministracinėmis nuobaudomis 34 kartus.

Tolyn į vakarus nugriaudėjo Didžiojo Tėvynės karo mūšiai, 
ir Antalieptės apylinkėse prasidėjo atkuriamasis darbas. LKP 
Zarasų apskrities komiteto pirmasis sekretorius Antanas Mėly
ni! apsidžiaugė, išvydęs A. Skardinską.

— Džiugu matyti senus kovotojus, — pasakė sekretorius.
— Antalieptiškius pažįsti puikiai. Dirbai čia partorgu iki karo, 
ir dabar organizuok valstiečius atkuriamajam darbui...

— Tik, sekretoriau, kaip pradėtu? — paklausė A. Skardins
kas. —- Juk tie, su kuriais dirbau 1940—1941 metais, dar, iš 
fronto negrįžo. Stasys Kmieliauskas, Juozas Urbonas, Jonas 
Vilkas žuvo mūšių laukuose... Pirmuosius valsčiaus komunistus 
Balį Dubulskį, Balį Kavolį, Antaną Arminą, prasidėjus karui, 
nužudė buržuaziniai nacionalistai.

Antanas Skardinskas
— Tu, Antanai, — pirmasis valsčiaus komunistas ir žmonių 

organizatorius. Sudaryk partinę organizaciją, sutelk valsčiaus 
aktyvą. Veikla ir organizuotumas išjudins valstiečius.

Jau pirmomis Tarybų valdžios savaitėmis didelis Antalieptės 
valsčius buvo suskirstytas į septynias apylinkes. Pirmininkais 
rekomenduojami aktyviausi valstiečiai. Ir dauguma jų, turė
dami didelę gyvenimo patirtį, šu valstietišku atkaklumu ir 
lankstumu, vykusiai sprendė sudėtingas pokario metų proble
mas. Pirmiausia reikėjo likviduoti fašistinių okupantų ir karo 
padarinius, aprūpinti naujakurius ir bežemius sėkla, ūkio pa
dargais, gyvuliais, materialiai remti fronte žuvusių karių šei
mas.

lt štai ilgai lauktoji žemės reforma. Jau 1944 metų pabaigo
je valsčiaus naujakuriams buvo išdalinta 2118 hektarai žemės. 
O 1946 m. birželfo mėnesį įvykęs pirmasis Antalieptės vals
čiaus naujakurių, gavusių iš Tarybų valdžios žemę, susirinki
mas pažymėjo, kad nacionalizuota daugiau kaip 2629 hektarai 
žemės, 36 arkliai, 78 karvės, 6 kuliamosios“ 84 grūdų valomo
sios.

Tarybų valdžios nutarimu, nacionalizuota žemė nemokamai 
buvo atiduota 656 bežemiams ir mažažemiams. Vien tik 1945 
—1946 metais valstybė c’avė naujakuriams 30 tūkstančių kilo
gramų sėklos, suteikė 27848 rublių kreditą ūkiniam inventoriui 
įsigyti, paskyrė 1113 kubinių metrų miško medžiagos trobe
siams ir ūkio pastatams statyti (LTSR CVA Ukmergės fondas, 
14, apr. 1, byla 14, lapas 42).

Ypač svarbu buvo vykdyti valstybines paskolas, pristatyti 
valsybei maisto produktų. Tuo sunkiu metu, kai aidėjo banditų 
šūviai, reikėjo įtikinti valstiečius, kad jų pareigos supratimas 
ir sąžiningas darbas stiprina Tarybų valstybės ekonomiką, ge
rina gyventojų materialinę būklę.

Agitacinio, ir. propagandinio darbo avangarde ir buvo pir
mieji Antalieptės valsčiaus komunistai, kuriems vadovavo re
voliucinių kovų dalyvis Antanas Skardinskas.

Naujaikuriai, tapę savo žemės šeimininkais, visas jėgas ir 
sugebėjimus skyrė femes' ūkio gamybai stiprinti. Bet smulkūs 
jų ūkiai nepajėgė įsigyti naujų ir našesnių žemės ūkio maši
nų, veislinių gyvulių ir sėklos, melioruoti žemę.

Ir tomis, 1947 metų (pavasario dienomis Antalieptės valsčiaus 
komunistai nutarė organizuoti kolektyvinį ūkį. Antanas Skar
dinskas, pasitaręs su naujakuriais Petru Parfionovu, Mykolu 
Ceika, Jonu Vitkausku, Mykolu Kuznecovu, Pranu Griškevi
čiumi ir kitais, organizacinį planą išdėstė valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininkui Vincui Leitonui.

— Kolektyviškai dirbti sutinka devyni naujakuriai, — pa
sverdamas kiekvieną žodį, lėtai dėstė A. Skardinskas. — Su- 
jungsim Kaniūkų dvaro ir Padusčio kaimo žemes. Susidarys 
200 hektarų plotas.

1947 metų birželio 12 dieną surašomas istorinis dokumen
tas, įteisinantis pirmojo Zarasų apskrityje kolūkio įkūrimą. Pa
vadino jį narsios Zarasų krašto partizanės Marytės Melnikaifės 
vardu. Pareiškimus parašė devyni naujakuriai. Pirmininku vien
balsiai išrinko savąjį partorgą Antaną Skardinską, brigadininku 
•— Petrą Parfionovą, sąskaitininku — Mykolą Ceiką, revizijos 
komisijos nariais Balį Bukelskį, Baltrų Dudėną, Mykolą Kuz- 
necovą.

Apie pirmuosius kolūkio gyvavimo ir veiklos metus A. 
Skardinskas pasakojo:

— Suvežėme į vieną vietą inventorių, atvedėme gyvulius, 
ir ten pat sustoję aptarinėjome, ko trūksta, ką reikia arti
miausiu metu įsigyti. Pirmiausia sukomplektavome inventorių, 
parinkome daržines, klėtis pirmajai pjūčiai.

Sunkumai mus tada lydėjo kiekviename žingsnyje. Turėjome 
menką supratimą apie agronomiją, nebuvo nė vieno specia
listo, — patys buvome ir brigadininkais, ir agronomais, ir sfa-^ 
tybininkais. O ir žemę dirbdami negalėjome paleisti ginklo 
iš rankų. t

M. Ceika,. buvęs pirmuoju kolūkio sąskaitininku, prisiminė:
— 200 hektarų ir devynios šeimos. Kas rytą išeidavome 

nuo senei, iki mažo j laukus, ir visiems atsirasdavo darbo.
Kai kė$‘..,pašaipiai į mus žiūrėjo, sakydami:
— Kažin kaip gyvens šitie kolčhoznikai? Arba išmirs badu, 

arba turtuoliais pasidarys.
— 1948 metų pavasarį gavome pirmąjį sunkmežimj, — da

lijasi prisiminimais A. Skardinskas.
Pirmasis kolūkis Zarasų apskrityje kasmet tvirtėjo, į kolek

tyvinį darbą įsijungdavo vis daugiau žmonių. Kolūkiui paramą 
teikė ir šefai — Zarasų pramkombinatas.

Sudarius sutartį su Zarasų MTS, į kolūkio laukus atriedėjo 
traktoriai ir nąši technika. Rezultatai buvo ženklūs: 1948 me
tų spalio 1—3 dienomis Zaruose vykusioje žemės ūkio paro
doje aukšto derliaus- grandis, vadovaujama komunisto Anta
no Navadničėno, pelnė pirmojo laipsnio premiją.

Pirmuosius, nors ir kuklius kolūkio darbo pasiekimus, aukštai 
jvertino valstybė. 1950 m. liepos mėn. 20 d. TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Įsaku kolūkio pirmininkas Antanas 
Skardinskas buvo apdovanotas Lenino ordinu, brigadininkas 
Antąnas Navadničėnas — Darbo raudonosios vėliavos ordinu; 
brigadininkas Petras Parfionovas — Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Garbės raštu.

Tokie buvo kovų ir pergalių metai komunisto Antano Skar- 
dinskn gyvenime. i

Vytautas INDRAŠIUS

RAŠO
JANINA VILKELIENĖ

Gegužės 14 »d. mūsų 17 
tautiečių Aeroflotu pakilome 
į padangę aplankyti taip 
mielą ir brangią tėvynę T. 
Lietuvą. Dėka “Tėviškės” 
Draugijos pirmininkui P. Pe
troniu! ir Komitetui už sutei
kimą mums progos viešėti 
Tarybų Lietuvoje 10 dienų. 
Labai atsiprašau, septy
nių tautiečių nebuvo 
galimybės priimti, nes jau 
labai pervėlai jie sugalvojo 
keliauti.

Kelionė buvo labai maloni. 
Grupė keliaujančiųjų buvo 
puiki.

Nepajutome, taip smagiai 
prabėgo 8 valandos. Maskvo
je atsiradome anksti ryte. 
Mus sutiko iš Vilniaus gydė, 
dar jauna ir labai maloni 
moteris Eimutė Kuokštienė. 
Viską sutvarkėme muitinėje. 
Mus nuvežė į puikų Cosmos 
viešbutį, kuris pastatytas tik 
1980 metais. Labai moder
niškas, švąrus. Kambariai 
įrengti su visais patogumais.

Susitvarkę ėjome pietums 
į gražų restoraną.

Maskvos maistas stebėti
nai skanus.

Po pietų, kai kurie išvažia
vome pasidaryti po miestą, o 
kiti pasilikome pailsėti, nes 
nevisiems leido sveikata.

Gerai per naktį pailsėję, 
visų širdžiai smarkiai pla
kant, gegužės 15 d. išvykome 
į Vilnių. c.

Vilniuje buvome 1 vai. po 
pietų. Diena buvo labai gra
ži, saulėta. Mus pasitiko iš 
“Tėviškės’Draugijos M. Re- 
vinskienė, P. Karlonas, V. 
Ladyga ir D. Reimerienė. O 
jau tų giminių, tai didžiausi 
būriai! Iš toliau, kai žiūrai, 
tai atrodo, kad būtų gėlių 
sodai.

Susitikimai buvo labai 
jaudinantys: vieni verkė, ki
ti džiaugėsi. Kai kurie jau 
nesimatę per 40, ar daugiau 
metų. Dauguma verkia, pir
mą sykį išvydę tėvelių žemę, 
apie kurią jiems buvo daug

pasakota! Jie domėjosi praei
timi, kai jiems , teko sunkiai 
gyventi Smetonos laikais ir 
kai turėjo ieškoti laimės ir 
geresnio gyvenimo svetimoje 
šalyje.

Visi giminėmis labai apsi
džiaugė.

Mus autobusu nuvežė į 
gražų “Lietuva” viešbutį prie 
Neries kranto. Man teko būti 
10-ame aukšte.

Viešbutis užbaigtas įrengti 
1983 m. Žmonių jame labai 
daug. Darbo jam įrengti ir 
dabar įdėta daug.

Viešbutis moderniškas, 22 
aukštų, švarus su visais pa
togumais. Pro langą matyt 
visas Vilnius.

Man brangioj, gimtinėj ten
ka viešėti jau trečią sykį ,vis 
randu ką naujo, T. Lietuva 
tobulija, gražėja.

Kadangi buvo šeštadienis 
ir sekmadienis giminėms, bu
vo laisvos dienos. Man Eimu
tė pridavė visų 10-ies dienų 
programą, tuomet visi išsi
skirstė pasimatyt su savo 
giminėmis. O džiaugsmo ne
trūko. Man teko dalyvaut 
dviejose sutiktuvėse, tai 
Lazdynuose pas pusbrolį 
B. V. Bagdonį. Susirinko visi 
artimieji,o jų buvo daug!

Gyvena 5 aukštų, namuo
se. Labai gražus apartmen- 
tas. Aplinka švari, oras ge
ras. O jau vaišių, tai tik lai
kykis, jei miela sveikata.

Apie 6 vakaro atvažiuoja 
vyro brolis Vincas Vilkelis. 
Mane išsiveža į Karališkius, 
kur susirinkę visi dzūkai. 
Na, aš esu anykštietė, o čia 
dzūkai. Gyvena labai jaukioj 
vietoj, apartmente 2-am 
aukšte vaišių ir dainų netrū
ko, visi vėl džiaugėmės, ne
susitikę per 6 metus.

Nors nebuvau perdaug 
sveikatoj stipri ,vistiek buvo 
malonūs susitikimai. Gegužės 
mėnuo Lietuvoje gražiausias 
laikas. Obelys žydi, medžiai 
ir žolelė žaliuoja, gegutė ku- 
,kuoja. Vieversėlis čiurena. 
Orai gražūs.

(Bus daugiau]

Per šių metų javapjūtę Tarybų Lietuvos kombainininkai 
nuėmė javų derlių daugiau kaip nuo milijono hektarų. 
Darbštesniems žemdirbiams už įdėtą triūsą žemė dosniai 
atsilygino. Visur išaugintas geras derlius, o ypač jis gausus 
Pasvalio, Panevėžio, Radviliškio, Vilkaviškio, Kėdainių, 
Kauno ir kitų rajonų ūkiuose.

Nuotraukoje: Nupjovus javus, Kėdainių rajono “Rytų 
aušros” kolūkyje tvarkomi šiaudai.

A. Sabaliausko nuotrauka

KRISLAI
[Tąsa iš 1-mo pusi.] 

knygelių serija. Vienaip ar 
kitaip, jis išėjo 1832 metais 
Rytprūsiuose.

Beje, Natanėlio tėvas, Zig
fridas Ostermejeris, irgi bu
vo lituanistas. Jis 1817 me
tais parašė vokiečių kalboje 
knygelę “Ar patartina iš
stumti lietuvių kalbą ir lietu
vius sulieti su vokiečiais?” Z. 
Ostermejerio išvados buvo 
kategoriškos: lietuvių kalbą 
ir tautybę reikia puoselėti ir 
saugoti.

Reakcinė lietuvių spauda 
šioje šalyje ir Kanadoje pa
švenčia labai daug vietos 
raštams apie Lietuvą, bet 
turinys dažniausiai yra kirši
nantis. Tą mes gerai žinome. 
Bet iš kur jie gauna informa
cijos, ką spausdinimui jie 
pasirenka?

Paimkime, pavyzdžiui, 
“Tėviškės Žiburiuose” tel
pančią nuolatinį skyrių, kuris 
pavadintas “Pavergtoje Tė
vynėje”. Antraštė lyg signa- 
luoja, kad po ja skaitytojas 
ras pasibaisėtinus faktus. 
Bet dažniausiai taip nėra, 
nes ten jie perspausdina, ką 
suranda pačioje Lietuvos 
spaudoje! Štai, pavyzdžiui, 
“Tėviškės Žiburių” 1984 m. 
VIII 14 numeris. Ten mes 
randame, kad Lentvaro kili
mų fabrike trys asmenys 
vogė kilimus ir kitokią me
džiagą, ir buvo nuteisti. Ži
nia paimta iš vilniškės “Tie
sos”. Kita žinia yra apie tūlą 
joniškietį Zofiją Kievišienę, 
kuri buvo nubausta už nami
nės gaminimą, “tiesiog sunk
dama kibirais”. Žinia irgi 
paimta iš “Tiesos”. Kita ži
nutė, paimta iš “Komjauni
mo Tiesos”, kalba apie tai, 
kad Kapsuko miesto jauna
vedžių Daivos ir Romo Edi- 
kaičių nuotaika buvo suga
dinta, nes vietinė fotografė 
atsisakė juos fotografuoti 
(jaunavedžiai tą pačią dieną 
nusifotografavo Vilkavišky
je). Dar kita žinia, paimta iš 
“Valstiečių laikraščio” cituo
ja tūlo P. Parsonio nusiskun
dimus apie alkoholizmą, o 
paskutinė žinutė (šaltinis ne- 
paduotas) kalba apie naują 
labai patogią geležinkelio 
stotį Alytuje . . .

Kur čia bent grūdelis įro
dymų, kad Lietuva “paverg
ta? Iškelti visokie nepagei
daujami reiškiniai (apart 
Alytaus stoties) bet jie, prieš 
patekdami į tą “Ateities Ži
burių” skiltį buvo paskelbti 
pačios Lietuvos spaudoje, ki
taip sakant — spauda, žmo
nės, kritikuoja, kas reiškia, 
kad siekiama pagerinimo, to
bulėjimo. Ar čia pavergto 
krašto spaudos pavyzdžiai? 
Žinoma, ne. Rimtas žurnaliz- 
mo supratimas reikalauja, 
kad “Tėviškės Žiburiai” pa
keistų savo skyreliaus pava
dinimą į labiau bešališką, 
sakysime, “Tėvynėje Lietu
voje” ir leistų patiems skai
tytojams spręsti, kokia yra 
dabartinė Lietuva.

“Būrys” — taip vadinsis naujas meninis Lietuvos kino 
Studijos filmas, šiuo metu filmuojamas pietinėje Lietuvos 
dalyje.

Filme pasakojama apie pirmąsias Didžiojo Tėvynės karo 
dienas Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje. Siužeto pagrin
das — šešių jaunų Tarybinės Armijos karių likimas, 
pirmąją karo dieną atkirstų nuo karinės dalies, pasilikusių 
be ginklų ir maisto.

Nuotraukoje: Operatorius statytojas Jonas Gricius [deši
nėje] ir režisierius maskvietis Aleksejus Simonovas.

K. Jankausko nuotrauka I

Washington. — Demokra
tų partijos prezidentinis kan
didatas Walter Mondale ir 
Atstovų Rūmų kalbėtojas 
Thomas P. O’Neill Jr. kalti
na prez. Reaganą, kad jis 
rimtai neįvertina fakto dėl 
JAV ambasados Beirute iš
sprogdinimo ir spiria daryti 
investigaciją, norint patirti, 
kodėl ambasada neturėjo pa
kankamos apsaugos. Pereitą 
savaitę šešių aukštų JAV 
ambasada buvo išsprogdinta, 
į jos kiemą įvažiavus ekstre
mistų muzulmonų kamikaze 
vairuojamam sunkvežimiui. 
Du amerikiečiai ir nežinomas 
skaičius libaniečių žuvo spro
gimo metu. Tai jau trečias 
toks užpuolimas prieš JAV 
Libane per pastaruosius 
pusantrų metų.
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KANADOS ŽINIOS

' Montreal, Que.
Ligoniai

J. Reimekienė gydosi 
Reddy Memorial ligoninėj.

Linkiu greit pasveikti. į 
Mirė

P. Norbutas, ilgos ligos 
iškankintas, mirė ligoninėj.♦ ♦ ♦

Rugsėjo 14 d. mirė M. 
Silickienė-Vilčinskaitė, su
laukusi 78 m. Paliko nuliūdi
me dvi dukras ir du sūnus. 
Taip pat daug anūkų. Jos 
pageidavimu, velionė buvo 
sukremuota.♦ * *

Šiais metais jau netekome 
32 tautiečių.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniems rami Kana
dos žemelė.

Išvyko—atvyko
St. Virbalas su drauge 

Albina buvo išvykę į To
rontą aplankyti artimųjų gi
minaičių. * * *

Elena Dumčienė, iš Kauno,

perskridusi Montrealą, išvy
ko i New Yorką pas savo 
dėdę 5 savaitėms. Su ja teko 
kalbėti telefonu. Ji perdavė 
linkėjimus visiems pažįsta
miems nuo savo vyro dr. 2^. 
Dumčiaus.

1

Grįždama žada sustoti 
Montrealy 3 dienoms.* * *

Taip pat atvyko Ona Dum
čienė pas savo vyrą. Su juo 
nesimatė 30 metų. Vaikai it 
anūkai likę T. Lietuvoje.

Linkiu linksmos viešnagės.
Gimtadienis

Juozui Naruševičiui buvo 
surengta staigmena jo 
75-ies metų gimtadienio pro
ga. Rengėjai buvo Nancy 
Greibienė, jo buvusios žmo
nos dukra. Sukvietė gražų 
būrį gųninių ir draugų. Visus 
puikiai pavaišino. Juozas ga
vo daug dovanų ir linkėjimų.

Linkiu Juozui sulaukti dar 
daug gražių ir sveikų metų. 
Sveikinu. I J-na

Kauno paveikslų galerijoje atidaryta respublikinė sceno
grafijos paroda.1

Joje eksponuojami Vilniaus, Kauno ir Šiaulių teatrų 
dailininkų darbai: dekoracijų ir kostiumų eskizai, lėlės, 
plakatai, spektaklių ir dekoracijų nuotraukos. Savo darbus 
parodai pateikė L. Truikys, V. Idzelytė-Dautartienė, A. 
Karinauskas, D. Metaitienė ir kiti žinomi teatrų dailinin
kai, scenografai, rūbų modeliuotojai, dizaineriai.

Nuotraukoje: Prie parodos eksponatų.
K. Jūrelės nuotrauka

SU DRAUGYSTĖS VIZITU

SALOMĖJOS NĖRIES GIMIMO 80-SIOMS METINĖMS

Kur gyveno “Lietuvos lakštingala”

PADĖKA
Rugsėjo 5 d. netekom mylimos motinos, močiutės Annie 

Barčaitis-Pajuodis. Norime visiems padėkot už užuojautą, 
kuri daug palengvino mūsų liūdnas valandas. Ačiū už 
gėles, už užuojautas-atvirukus, už aukas vietoj gėlių, ir 
lankymą laidotuvių namuose ir kapuose. Labiausiai norime 
padėkoti visoms, kurios prisidėjo taip gausiai ruošt 
priešpiečius su tokiais skaniais pyragais ir darbu.

Ačiū mylimam žentui Jonui Morkis už tarimą paskutinio 
atsisveikinimo žodžio laidotuvių namuose, ir Mary Anne 
Sodonis — kapuose. Taip pat ačiū grabnešiams.

Liekam nuliūdime, bet su dideliu dėkingumu visiems.
Duktė ADA MORKIS su vyru JONU 
Sūnus JONAS BAĖAITIS 
Anūkė JOANNE TALBOT 
su vyru JAMES ir proanūkiu JAMIE 
Anūkas FRANK SODONIS 
su žmona TAINA ir proanūkė ANDREA

VILNIUS, IX. 22. (ELTA). 
Sutinkamai su draugiškų ry
šių plėtojimo planu į Hai- 
du Biharo sritį (VLR) iš
vyko respublikos delega
cija, vadovaujama Lietu
vos KP CK sekretoriaus V. 
Astrausko. Delegacijos sudė
tyje — LTSR mėsos ir pieno 
pramonės ministras M. Buk- 
lys, partijos Mažeikių rajono 
komiteto pirmasis sekretorius 
S. Giedraitis ir Lietuvos KP 
CK užsienio ryšių skyriaus

atsakingas darbuotojas V. 
Karvelis.

Draugystės vizito metu 
svečiai iš Tarybų Lietuvos 
aptars Lietuvos TSR ir Hai- 
du Biharo gamybinių kolek
tyvų draugiškų ryšių toles
nio plėtojimo klausimus, su
sipažins su Vengrijos Liau
dies Respublikos pasiekimais, 
agropramoninio komplekso 
plėtojimu, meno ir kultūros 
paminklais.

Kai Salomėja Nėris 1937 
metų rudenį apsigyveno savo 
namelyje Palemone, ji jau 
buvo žinoma poetė, kelių 
plačiai skaitomų eilėraščių 
rinkinių autorė. “Trečiajame 
fronte” jau buvo paskelbtas 
jos garsusis pareiškimas apie 
posūkį kairėn, ryžtą savo 
kūryba tarnauti darbo žmo
nėms. Praeityje buvo likę ir 
jos darbo Lazdijų ir Panevė
žio gimnazijose metai.

Namelį suprojektavo jos 
vyras skulptorius Bernardas 
Bučas. Jame gyvendama, 
Salomėja Nėris ne tik rašė. 
Mėgo dirbti darže. Sodino 
medžius — pušis, vyšnias, 
obelis.

Ir dabar auga poetės so
dinti medžiai. Pušys jau 
praaugo namo stogą, obelys 
veda vaisius.

Rengiant čia memorialinį 
Salomėjos Nėries muziejų, 
buvo stengiamasi išsaugoti 
aplinką, kurioje gyveno “Lie
tuvos lakštingala”. Išlaikyti 
pastato architektūriniai prin
cipai, vidaus sutvarkymo 
elementai. Beveik visi baldai 
autentiški, saugomos poetės 
bibliotekėlei priklausiusios 
knygos, jos asmeniniai daik
tai.

Pirmajame namo aukšte 
įrengta ekspozicija pasakoja 
apie poetės gyvenimą ir kū

rybą. Čia nuotraukos, doku
mentai, jų faksimilės, kny
gos, rankraščiai.

Ekspozicija pradedama 
poetės gimtojo Kiršų kaimo 
dabartiniame Vilkaviškio ra
jone vaizdais. Nuotraukos 
būsima poetė tarp giminių, 
artimųjų, mokslo draugų.

Nuosekliai parodyti visi jos 
gyvenimo etapai: mokymasis 
Kauno universitete, darbas 
mokyklose, kelionės po už
sienio šalis, rūstūs karo me
tai. Matome Salomėją Nėrį 
Penzoje ir Maskvoje, tarp 
karių, su kitais lietuvių rašy
tojais. Čia jos — TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatės, TSRS rašytojų są
jungos narės—pažymėjimai.

Čia visų, Lietuvoje iš
spausdintų, jos knygų eg
zemplioriai, jos eilės rusų, 
ukrainiečių, baltarusių, lat
vių, estų, lenkų, vokiečių, 
kinų ir kitomis kalbomis. 
“Lietuvos lakštingalos” kū
ryba yra skelbta 33 mūsų 
šalies ir užsienio kalbomis. 
Už rusų kalba išleistą eilė
raščių rinkinį “Mano kraš
tas” jai po mirties paskirta 
TSRS valstybinė premija.

Muziejuje surinkta daug 
literatūros, dailės, muzikos 
kūrinių apie poetę, jos kūry
bą.

Artėjant poetės gimimo

80-sioms metinėms, papildo
ma muziejaus ekspozicija, 
įsigijama naujų eksponatų. 
Fondai praturtėjo knygomis 
su poetės autografais, jos 
asmeniniais daiktais. Į kitas 
kalbas išverstų eilėraščių at
siuntė lietuvių literatūros bi
čiuliai.

Pagausėjo pagalbiniai fon
dai. Juose beveik šimto poe
tę pažinojusių asmenų pasa
kojimai. Ypač įdomūs jos 
vyro Bernardo Bučo, vilnie
čio, gero poetės pažįstamo 
Domo Pinigio ir kitų atsimi
nimai.

Pagausėjo ir lankytojų.
Vien tik pastarosiomis die

nomis muziejų aplankė 
moksleivių ekskursijos iš Vil
niaus, Klaipėdos, Kapsuko 
miestų, Rokiškio, Jurbarko, 
Mažeikių ir kitų rajonų. At
važiuoja Salomėjos Nėries 
talento gerbėjai iš Lietuvos 
ir kitų tarybinių respublikų, 
užsienyje gyvenantys tautie
čiai. Svečių knygoje — įrašai 
ne tik lietuvių, bet ir rusų, 
latvių, anglų, ispanų ir kito
mis kalbomis.

Nusilenkti poetės atmini
mui, pavaikščioti takeliais, 
kuriais ji vaikščiojo, geriau 
susipažinti su jos gyvenimu 
ir kūryba ateina ir senas, ir 
jaunas.

Z. Mikalauskas

TORONTO, ONTARIO, CANADA 
!M|RĖ X

Ona Pajuodienė
Reiškiame gilią užuojautą dukrai, sūnums, anū

kams, kitiems giminėms ir draugams.

ZOSĖ IR POVILAS PAJUODIS

TORONTO, ONTARIO, CANADA

MIRĖ

Ona Pajuodienė ■
Reiškiame gilią užuojautą dukrai, sūnums, anū-r 

kams ir visiems artimiesiems. (
Berth Hill
J. Morkis
W. Rimdeika
A. Domašius
J. ir A. Žulys
M. Purienė
K. Ragauskienė
W. Morkis
Wilfred Clark
J. ir V. Gorman
E. ir M. Overton
A. ir E. Lehman
F. Balnys
J. ir R. Kuktbris
J. ir M. Miller
P. ir M. Daugėla

A. Vaichulis
V. Mosienė
M. Paužienė
A. Yurgutaitis
A. Poškienė
B. Janauskienė
W. ir R. Palamar
S. ir E. Paberalis
A. Guobienė
A. ir A. Gudžiauskas 
J.ir A. Yla
P. Bendžaitienė •
V. Grenevičienė
I. Rukienė
F. ir E. Lauresevičius
S. ir J. Kuišis

R. Antanavičienė

APLANKĖ TARPTAUTINĘ PARODĄ
Didelio1' Lietuvos ir kitų 

respublikų specialistų, visų 
lankytojų dėmesio susilaukė 
Vilniuje veikianti tarptauti
nė paroda „Saltis-84". Joje 
eksponuojami šiuolaikiniai 
šaldymo Įrengimai, atspindin
tys naujausias maisto pramo
nės vystymosi tendencijas. 
Parodoje demonstruojamos 
mašinos, kita technika, kuri 
padeda ilgą laiką išsaugoti 
vertingąsias maisto produktų 
savybes, užtikrina žemės 
ūkio produkcijos perdirbimą 
be nuostolių. įrengimų pa
vyzdžiai ekonomiški, našūs, 
leidžia racionaliai išnaudoti

gamybinius plotus.
Rugsėjo 20 dieną tarptau

tinę parodą aplankė draugai 
P. Griškevičius, V. Astraus
kas, A. Barkauskas, J. Ber
natavičius, A. Brazauskas, 
L. Šepetys, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas J. Rusenka.

Apie ekspbziciją pasakojo 
parodos organizacinio komi
teto pirmininko pavaduoto
jas, respublikos mėsos ir 
pieno pramonės ministro pir
masis pavaduotojas V. Juk- 
nys.

ELTA

SUNAIKINTI ĮKALČIAI

Iš pokalbio su Vatikano 
veikėju, kuris paskatino ma
ne imtis šio tyrinėjimo, aš 
supratau, jog Vijo savo ver
siją turbūt „sukūrė" tomis 
akimirkomis, kai jis buvo po
piežiaus miegamajame, ir 
iki to momento, kai įsidėjo į 
kišenę buteliuką su vaistais. 
Popiežius vienišas miršta sa- 

’ vo miegamajame, kur jis įė
jo prieš kelias valandas visai 
sveikas, po to, kai padarė 
kelis itin svarbius sprendi
mus, kurių vienas betarpiškai 
liečia patį Vijo. Ir štai vals
tybės sekretorius be kokių 
nors išorinių ar vidinių ty
rimų, be teisminės medicinos 
ekspertizės ar dar ko nors 
panašaus padaro išvadą, kad 
žinomas savo vidine ramybe 

• ir blaiviu protu Albinas Lu- 
čianis netyčia nusižudė. Gal
būt mistiškoje Vatikano at
mosferoje panašios istorijos 
ir įtikina patiklius klausyto
jus. Realiame pasaulyje to
kiais atvejais tikriausiai rei
kalaujama ir realių įrodymų.

Tuo tarpu dalis svarbiau
sių įkalčių, kurie galėjo pa
dėti nustatyti teisybę, jau 
buvo kardinolo Vijo sunai
kinti: visų pirma — gydo
masis preparatas ir lapeliai 
su pastabomis apie būsimas 
permainas. Galima įsivaiz
duoti, kokia panika buvo 

, apėmusi Vijo — tai liudija 
Albino Lučianio testamento 
dingimo faktas. Jame tikriau
siai nebuvo ‘ nieko esminio, 
kas galėtų nušviesti popie
žiaus mirties aplinkybes, ne
paisant to, jis taip pat dingo 
kartu su svarbiausiais įkal
čiais. Kodėl, tiesą sakant, 
dingo akiniai ir kambarinės 
šlepetės? Iš pirmo žvilgsnio 
Visa tai atrodo labai mįslin
ga-

Vatikano koridoriuose tuo 
tarpu daugėja gandų. Pavyz
džiui, pasakojama, jog signa
linė iškvietimo lemputė prie 
budinčiojo popiežiaus apar
tamentuose pulto degė visą 
naktį, bet niekas į šaukimą 
neatsiliepė. Taip pat kalbė
jo, kad miegamajame buvo 
aptikta pėdsakų nuo vėmimo 
ir kad buvo sutepti kai kurie 
daiktai — dėl tos priežasties 
tikriausiai dingo akiniai ir 
naktinis apavas. Kaip žinoma, 
vėmimas yra pirmas simpto
mas, kai organizmas sudirgi
namas išgėrus per didelę do
zę digitalio preparatų.

Vyskupai' ir kunigai, tą 
dieną šurmuliavę Vatikano 
įstaigose, prisiminė tragišką 
incidentą, kai staiga mirė sta
čiatikių arkivyskupas Niko- 
dimas, atvykęs su vizitu iš 
Leningrado. Rugsėjo 5 dieną 
jam buvo surengta specia
li audiencija pas popiežių 
Lučianį. Staiga, be jokių iš
ankstinių negalavimo simpto
mų, 49 metų rusų prelatui 
nusviro galva, ir jis krito

kniūbsčias nuo krėslo, ku
riame sėdėjo. Po kelių aki
mirkų jis jau buvo miręs. 
Dabar Vatikano kuluaruose 
kalbėjo, kad Nikodimui atsi
tiktinai bus padavę kavos 
puodelį, skirtą Albinui Lu-

supakuoti ir išnešti iš patal
pų visi Albino Lučianio gy
venimo ir darbo materialūs 
liudininkai. 18.00 visuose de
vyniolikoje popiežiaus rezi
dencijos kambarių neliko nė 
vieno daikto, kuris kokiu

listai. Balzamavus kūną, joks 
skrodimas praktiškai negalės 
įrodyti buvus nuodų.

Balzamavimas Klementino 
salėje truko tris valandas. 
Operacijai vadovavo profeso
rius Cezarė Džerinis, praktinį
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Paslaptinga popiežiaus
Jono Pauliaus I mirtis

čianiui. Oficialūs Vatikano 
miesto-valstybės sluoksniai 
šiuos spėliojimus, aišku, nei
gė, bet Nikodimo mirtis ne
tolimoje praeityje buvo ver
tinama kaip to dramatiško 
įvykio popiežiaus kambariuo
se įžanga.

Per vieną rugsėjo 29 die- * žius.
ną buvo surinkti visi daik
tai, priklausę Albinui Lučia- 
niui, tarp jų laiškai, užrašai, 
knygos ir net tie negausūs 
asmeniniai suvenyrai, ku
riuos jis laikė šalia. Ypač 
kruopščiai valstybės sekreto
riato darbuotojai suririko vi
sus konfidencialius dokumen
tus. Neįprastai greitai buvo Į

Tęsinys. i Pradžia „Tiesos" 
Nr. 174 (12503), Nr. 175 (12594).

nors būdu galėtų priminti 
popiežių Joną Paulių I. Ly
giai 18 valandą kardinolas 
Vijo uždarė ir užantspauda
vo popiežiaus apartamentų 
duris. Jos turėjo, būti užda
rytos iki to momento, kol 
bus išrinktas naujas popie-

darbą atliko profesorius Ma- 
račina ir broliai Sinjoračiai. 
Apžiūrėję palaikus dar iki 
įnešant į salę ir neturėdami 
kitų duomenų, broliai, atsi
žvelgdami į oro temperatūrą, 
nustatė, kad mirtis ištiko ne 
23 valandą, o tarp 4 ir 5 vai.

Kai penktadienį, rugsėjo 
29 d., tą pačią valandą kars
tas su popiežiaus kūnu bu
vo įneštas į Klementino sa
lę, o pati salė, pašaliniams 
uždaryta, žmogus, pajutęs 
didžiausią palengvėjimą vi
same Vatikane, be abejonės, 
buvo Vijo. Dabar galėjo im
tis darbo techniniai specia-

ryto rugsėjo 29 dieną; Jų
išvada sutapo su vieno mon
sinjoro tvirtinimu, kuris bu
vo įsitikinęs, jog popiežius 
mirė 5 valandą ryto.

Aš tris kartus labai išsa
miai kalbėjausi su abiem bro
liais. Jie tvirtai laikosi savo 
nuomonės, kad mirtis ištiko 
tarp 4 ir 5 valandos ryto, 
taigi kūnas buvo rastas ne

Anatomic vcrwickeltcr Krimi- 
nalfiille. cntwickelt ein Papst- 
niordszenario. in dem sich Ma
fia und Hochfinanz. Poli 11 k und 
Kirche. Kriminalitiit und Kor- 
# txc Meo*:

Autopsie festzustcllen. Die 
aber wurde von den Vatikan 
verantwortlichen verhindert 
Die von diesem Arzt angegebe 
ne Todeszcit. ..gegen 23 Uhr"
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hn Zwielicht: Michele Sirjdona, Mafia-Bankler, baute aut Be 
trug und gute Bęzlehungen zum Vatikan eln Flnanzimperiun
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Im ZwiellchtiRoberto Calvl,Mafia-Flnan 
zier. Er machtemlt MarcinkusGeachiifti

daugiau kaip po valandos 
nuo mirties momento. Jei
gu jie teisūs, vadinasi, po
piežius buvo dar gyvas arba 
tik ką miręs, kada sesuo Vin- 
čenca įėjo į jo miegamąjį. 
Suprantama, tik kruopščiai 
atliktas skrodimas galėtų 
tiksliai nustatyti, kokia iš 
viena kitai prieštaraujančių 
versijų yra tikra. Tačiau Va
tikanas tai griežtai uždraudė, 
ir todėl tyrimui nebuvo pa
imta nė lašo kraujo, nė vie
no organo. Preparatoriai su
leido formaliną ir kitas che
mines medžiagas į venas ir 
arterijas. O juk mažiausio 
kraujo kiekio būtų pakakę 
tam, kad teisminės medicinos 
ekspertas nustatytų — yra ar 
nėra jame toksinių medžia
gų.

Mirusiajam suteikė palai
mingą veido išraišką. Į ran
kas įdėjo rožančių. Apie pu
siaunaktį kardinolas 
pagaliau galėjo eiti 
kambarius ilsėtis.

SKRODIMO BUVO
ATSISAKYTA

Im Zwielicht: Eržbisęhof Paul Marcinkus. 
Der Papst hatte vor, ihn abzulosen

VFR žurnalas „Bunte" Sindonos, Marcinkaus ir Kalvio nuo
traukas iSspausdlno kartu. Vienas kito verti. D. Jelopo nuomo
ne, kiekvienas buvo savaip suinteresuotas nužudyti popiežių.

Vijo 
savo

rugsėjoTačiau šeštadienį, 
30 dieną, klausimas dėl skro
dimo vėl iškilo visu aštrumu. 
Juo labiau, kad monsinjoras 
Senigalja, kuris šešerius me
tus buvo Lučianio sekreto- 
tjus Venecijoje, pareiškė, jog 
prieš išvykdamas į konklavą, 
kur buvo išrinktas popiežiu
mi, Albinas Lučianis buvo 
kruopščiai gydytojų ištirtas

ir jų parašyta tokia išvada: 
„Būklė visais atžvilgiais nor
mali". Dabar už skrodimą 
energingai pasisakė ir auto
ritetingi ekspertai. Vatikane 
kilo tikra panika.

Kurija ėmėsi kontratakos 
priemonių šiems reikalavi
mams atremti. Paskelbta, kad 
skrodimas prieštarauja Vati- ‘ 
kano taisyklėms. Tai buvo ei
linis melas, sugalvotas tam, 
kad jį pakartotų pasaulio 
spauda. Italų žurnalistai pa
teikė klausimų Romos kuri
jos atstovams, ir tada paaiš
kėjo, kad, paminėdamas tai
sykles, Vatikanas galvojo 
apie apaštališkąją konstituci
ją, kurią 1975 metais paskel
bė popiežius Paulius VI. Ta
čiau šiame dokumente išdės
tyti nurodymai popiežiaus 
įpėdinio rinkimo atveju: apie 
slaptų mikrofonų išaiškinimą 
konklavos patalpose, apie 
balsavimo biuletenių formą ir 
kt. Kai dėl skrodimo, apie 
tai dokumente nėra jokių nu
rodymų. Tekste paprasčiau
siai apie tai nerašoma.

Tokia buvo padėtis, kai 
prasidėjo pirmas kardinolų 
kongregacijos posėdis, ku
riam pirmininkavo kardino
las Konfalonjeris. Kardinolų 
kongregacija — tai organas, 
nukreipiantis ir kontroliuo
jantis bažnyčios veiklą laiko
tarpiu nuo vieno popiežiaus 
mirties iki kito išrinkimo. Į 
šį organą įeina visi kardino
lai, esantys Romoje. Kaip 
paaiškėjo, tą dieną, rugsėjo 
30-ąją, 11 valandą ryto dides
nioji kardinolų dalis posėdy
je nedalyvavo. Iš 127 kardi
nolų, sudarančių kolegiją, at
vyko tik 29; suprantama, dau
guma jų buvo italai. Si ma
žuma ir priėmė visą seriją 
nutarimų, kurių svarbiausias 
buvo dėl laidotuvių: Albinas 
Lučianis turėjo būti palaido
tas artimiausią trečiadienį, 
spalio 4 dieną. Suprasdami, 
kad publikos svarstymai ir 
prielaidos tęsis tol, kol jos 
dėmesys nebus nukreiptas į 
ką kita, Vijo ir jo kolegos 
iš visų jėgų stengėsi greičiau 
sušaukti konklavą. Tai buvo 
labai sumanus jų manevras. 
Kurijos kardinolai tiks
liai apskaičiavo, kad po lai
dotuvių masinės informacijos 
priemonės daugiausia kalbės 
apie Lučianio įpėdinį. Tokiu 
būdu jiems reikėjo išsilaiky
ti tik iki laidotuvių dienos 
— ir tada galės jaustis sau
gūs.

Kita vertus, jeigu net iš 
dar nedalyvaujančių kardi
nolų susidarytų dauguma, 
reikalaujanti skrodimo, jiems 
tektų peržiūrėti jau priimtą 
sprendimą. Si procedūra 
truktų ilgokai, o laiko iki 
laidotuvių liko mažai, tad 
praktiškai tai buvo neįmano
ma.

[Bus daugiau]
Devidas JELOPAS
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ARTĖJANT “VILNIES” 
LAIKRAŠČIO SUKAKČIAI - 

65 METAI KOVOS KELIŲ
Su chicagiške “Vilnimi”, 

netrukus pažymėsiančia gra
žią sukaktį — 65-metį — 
susipažinau senokai, toli nuo 
Amerikos ir nuo Lietuvos. 
Tai buvo 1938 metais Alba- 
setėje (Ispanijoje). Interna
cionalinių brigadų biblioteko
je buvo knygų įvairiomis 
kalbomis, bet bibliotekoje 
dirbo lietuvis Jasaitis, tad jis 
ir pasiūlydavo vieną kitą 
“Priekalo”, “Raudonojo arto
jo" numerį, lietuvišką knygą. 
Amerikos pažangieji lietuviai 
savo atstovams Lincolno bri
gadoje kartu su kita pagalba 
siuntė taip pat spaudą — 
“Laisvę”, “Vilnį”, “Šviesą”.

Pamenu, kelis pažangių 
lietuviškų laikraščių nume
rius net turėjau savo karei
viškoje kuprinėje, kai vykau 
į Ekstramadūros frontą. Jau 
vėliau sužinojau, kad Ispani
jos žemėje prieš fašistus ko
vėsi ir “Vilnies” darbuotojai 
bei rėmėjai: Nedvaras, Juo
zas Sakalas/Sakalauskas, 
antanas Litvinas. Ne su vi
sais jais tada ir teko susitik
ti — interbrigadiečiai kovojo 
.įvairiose vietose.

Antrąkart jau arčiau “Vil
nį” ir vilniečius pažinau 1940 
metais. Ištrūkęs iš koncen
tracijos stovyklos Prancūzi
joje, po ilgų odisėjų per 
Portugaliją olandų laivu atsi- 
beldžiau į Baltimorę. Toje 
pat “Vilnyje” buvau skaitęs, 
kad šiame Amerikos uosta
miestyje gyvena nemaža lie
tuvių, bet taksi vairuotojas, 
su kuriuo vos ne vos susiro- 
dėme lenkiškai, mane nuvežė 
į klubą, kur glaudėsi Smeto
nos šalininkai. Atsidusau tik 
apsistojęs pas pažangietį 
Praną Balsį, kuris aktyviai 
rašė į kai kuriuosius lietuviš
kus laikraščius. Iš jo ir kitų 
draugų — Požarsko, brolių 
Stanelių, Onos Kučinskaitės 
(lietuviškuose laikraščiuose 
pasirašinėjusios "Seno Vinco 
Dukterimi”) — pasiėmiau 
kelis “Vilnies” numerius ir 
laikiau savo lagamine, kol 
jugoslavų laivu plaukiojau po 
Tolimuosius Rytus. Tie laik
raščiai man tada buvo gera 
pažintis su Amerikos pažan
giųjų lietuvių gyvenimu, 
daug iš jų sužinojau ir apie 
Europoje jau prasidėjusį ka
rą.

Dar po penkerių metų, po 
ilgų klajonių, po Antrojo 
pasaulinio karo Ramiojo van
denyno frontų, jau' buvau 
visam “išmetęs inkarą” Ame
rikoje. Tada jau dirbau 
“Laisvėje, kartu su kitais 
vaidinau Jono Valentės va
dovaujamame Brooklyno 
liaudies teatre, kurį mes 
juokais vadinome “sudegu
siu”, o save — “nuskendu
siais artistais”. Tadą, 
1945-aisiais, Chicagoje vyko 
Meno sęjungos festivalis, į 
kurį vežėme veikalą apie 
Strazdelio gyvenimą — J. 
Petrulio “Prieš srovę”. Chi
cagoje praleidome visą savai
tę, užteko laiko susipažinti 
su Joniku, Andruliu, Prūsei- 

_ka, Sakalu (Ispanijoje taip ir 
nepavyko susitikti), Jonikie
ne.

Tada artimiau susiėjome 
su Leonu Prūseika. Ligi tol 
jis jau buvo spėjęs redaguoti 
New Yorko “Laisvę”, rusų 
socialistų dienraštį “Novyj 
mir”, buvo sklokos laikais 
kiek nuklydęs į šalį, bet, 
kaip rašė Jonas Jokubka, 
atgavo savitvardą ir grįžo iš 
šunkelio į vieškelį. Net ir 
daug laiko atiduodamas “Vil
nies” redagavimui, tada jis 
dar sugebėdavo parašyti ir 
“Laisvei”. Tai buvo nenuil
stantis žurnalistas-profesio- 
nalas, darbštus ir nepapras
tai doras žmogus.

Chicagoje buvome apsisto
ję pas Plechavičius. Visai

netoli, priešais “Vilnies” re
dakciją, buvo Lietuvių pilie
čių klubas, kur, kaip pame
nu, vyko Paskaitos, Feiferio 
ir Baraniko parodos, dainavo 
chorai. Mes spektaklius ro
dėme “Sakalų svetainėje”, 
kur tilpo apie tūkstantį žmo
nių. “Vilnis” tada daug rašė 
apie mūsų spektaklius, visą 
Meno sąjungos festivalį.

Su Jonu Jokubka, dabarti
niu,/4 Vilnies” redaktoriumi, 
susipažinau tomis dienomis, 
kai jis tik ką atvyko iš Brazi
lijos ir pakeliui sustojo “Lais
vėje”, tada dar buvusioje 
New Yorke Lorimer gatvėj. 
Tada ir aš buvau dar nese
niai sugrįžęs iš kariuomenės. 
Gyvenimas nebuvo lengvas, 
sunki situacija buvo ir “Lais
vėje”. Neįpač dosnus buvo 
doleriais ir darbas pažangia
me laikraštyje. Apie tai atvi
rai kalbėjau Jonui Jokubkai. 
O jam, kaip pasirodė, buvo 
dar sunkiau — nelengva bu
vo su kalba, reakcininkai 
daužė langus. Bet Jonas ne
ketino nuleisti rankų, buvo 
optimistas.

Pokario pirmaisiais metais 
keliuose Jungtinių Valstijų 
miestuose veikė antifašisti
nės organizacijos, bandžiu
sios kelti į dienos šviesą 
buvusius hitlerininkų pagal
bininkus. Jose veikė ir tada 
aktyviai spaudoje besireiš- 
kęs žurnalistas Charles Ale
nas, vėliau parašęs nacistus 
demaskavusią knygą. Nuo 
kairiųjų lietuvių padėti šioms 
demokratinės pakraipos or
ganizacijoms buvau pasiųs
tas aš. Taip vėl nuvykau į 
Chicagą, kur vyko viena iš 
antifašistinių konferencijų. 
Beje, tada šioje konferencijo
je dalyvavo ir kalbą pasakė 
Ksavera Karosienė. Į salę, 
kur buvo susirinkę konferen
cijos dalyviai, Chicagos fašis
tukai buvo įmetę bombą su 
dvokiančiomis dujomis!. “Vil
nyje” tada rodėsi Jokubkos 
straipsniai apie konferencijos 
svarbą ir pažangiųjų lietuvių 
vaidmenį jos organizavime.

Chicagęje tada mane suti
ko ir globojo Vincas Andru
lis. “Vilnies” vyriausiasis re
daktorius buvo taip pat dir
bęs “Laisvės” redakcijoje, 
New Yorke paskelbęs savo 
raštų, rašęs “Mūsų tiesoje”, 
"Žarijoje”. Be šio žmogaus 
neįsivaizduotina visa “Vil
nies” laikraščio istorija, 
nes ištisus penkis dešimtme
čius pirmajame puslapyje ro
dėsi jo skiltis “Kasdieną”, 
politinio pobūdžio vedamieji, 
kiti straipsniai, kurie mums 
visiems tada buvo tikra poli
tinio darbo, laikraščio leidi
mo mokykla.

Apsilankymai Chicagoje, 
tegul ir nelabai dažni — 
daug lėmė atstumai nuo New 
Yorko, pakankamai turėta 
darbo ir namie — palikdavo 
man didžiulį įspūdį. Tąsyk 
“Vilnis” būdavo pilna žmo
nių. Bildėjo spaustuvės maši
nos — trūkstant žmonių, 
prie linotipų atsisėsdavo ir 
Jonas Jokubka. O viršuje, 
redakcijoje, triūsė Jonikas, 
Prūseika, Andrulis, Jonikie
nė, Vincas Sinkevičius. Ad- 
ministratoriavo Mažeika.

Vilniečiai labai mokėjo 
bendrauti su žmonėmis, ypač 
Leonas Prūseika. Jis, būda
vo, pasisveikina ir būtinai 
pasiteirauja, kaip gyveni, 
kokie laikraščib ir apskritai 
pažangiečių reikalai, o pas
kui sako:

— Brolau, paaukok kelis 
dolerius “Vilnies” vajui.

Ir žmonės aukodavo, nors 
oi kaip nelengva buvo už
dirbti, sutaupyt juos.

Pokario metais tiek “Lais
vė”, tiek ir “Vilnis” plačiai 
rinko aukas padėti fašistų 
sugriautai Lietuvai. KJes

LDS LODGE 1
“50 YEAR PLUS 
MEMBERSHIP” 
SUNDAY / 
BANQUET-DINNER

Lodge 1 cordially invites 
you, your friends and family, 
to attend a Banquet-Dinner 
to be held on Sunday, No
vember 25, 1984 — 2 P.M. 
at Liberty Hall, 102-02 Li
berty Ave., Ozone Park, 
N. Y., at $10 a Dinner.

At thi§ dinner we will be 
holding seventeen LDS 
Lodge 1 members that have 
been members of the LDS 
for fifty years or more. In 
addition we are inviting Hel
en Esker to participate. She 
is a Charter member of 
Lodge 1 and was a member 
of the Lodge for over 50 
years and just recently 
transferred to the newly 
formed Lodge in Middle
town.

Please let me know of 
your intentions on or prior to 
November 15, 1984.

Fraternally yours, 
Aldona Katinas 

Banquet Committee Member 
88-19 74 Place 

Woodhaven, N. Y. 11421 
Home Phone (718) 296-0706 
Bus. Phone (212) 530-1512

List of Honored Guests
Helen Esker •*
Julia Anskis
Adam Chepalis 
Bernice Kershulis 
Veronica Tamulynas 
Albina Waznys 
Eva Mizara 
Mary Dobinis 
Albert Dobinis 
Anna Klim 
Phyllis Barbara 
Paul Papievis 
Bronislova Papievis 
Antonette Buivydas 
Adam Stupur 
John Orman 
William Malin 
Anne Yakstis

Suvalkijos lygumų išaugintas

Nuotraukoje: [iš kairės į dešinę] jauniausioji Jaškauskų 
dukra Regina, mama Zofija ir šeimos galva Vitas, 
vyriausioji dukra Dana su savo sūnumi poilsio valandą 
gamtoje. Gedimino Svitojaus nuotrauka

Neišdildomą įspūdį palieka 
Sūduvos kraštas, pasidairius 
nuo piliakalnio ties Padovi- 
niu Kapsuko rajone. Čia 
prieš rugiapjūtę tylų vakarą 
atvažiuodavo ir Vitas Jaš- 
kauskas, Padovinio kolūkio 
mechanizatorius, kaip jis 
pats sako “pasikalbėti akis į 
akį su tėviške ...” Atrasti jį 
ant “Napaleono kepurės” ga
lima ir po darbymečio, kai 
žemė ir dangus pamažėl ryš
kias spalvas keičia į rames
nes su vis pilkesnių atspal
viu. Iš čia kaip ant delno 
matosi Živinto ežero žydras 
kraštas, iš kurio vandenis 
nuo amžių neša tykioji Dovi
nė. Ten, tolumoje už upės 
vingio — Marčiukonių kai
mas, kur prabėgo Vito basa
kojė vaikystė ir neramūs 
jaunystės metai.

Daug vandens nutekėjo 
Dovine. Nebėra širdžiai mie
los samanotos bakūžės ir 
ežių, skyrusių ne tik žemes, 
bet ir žmones. Vito tėvai — 
Mikalina ir Pranas Jažkaus- 
kai
hektaro. Todėl jam ir sesutei 
Aldonai apie mokslus net 
svajoti buvo per drąsu. Mo
kyklą jiems atstojo piemens 
dalia. Vito, kaip ir daugelio 
mažažemių ir bežemių vaikų, 
gyvenimas pasikeitė išaušus 
naujam rytui Nemuno kraš
te.

Vienas pirmųjų, panorusių 
dirbti žemę bendrai, buvo jo 
tėvas Pranas Jaškauskas. 
Savo žemės ūkio artelę val
stiečiai pavadino Padovinio 
kolūkiu. Užnemunės kraš
tuose pasirodžius pirmie
siems traktoriams, Vitas 
pradėjo mokytis Marijampo
lės mašinų traktorių stotyje 
surengtuose trumpalaikiuose 
kursuose. 1950 metais septy
niolikmečio jaunuolio svajonė

teturėjo pustrečio

Buvo iŠ Floridos atvykus buvusi 
brooklynietė N. lešmantienė

Brooklyne surinkome kelis 
tūkstančius dolerių, dar dau
giau surinko chicagiškiai. 
Aukos buvo skiriamos Eks
perimentinės medicinos in
stituto Lietuvoje aparatūrai 
pirkti.. Kaip tik tais metais 
Antanas/Bimba ^Laisvėje”, 
ir ^‘Vilnyje” bendra antrašte 
spausdino straipsnius “Ką aš 
magiau Lietuvoje”.

Mums, New Yorko pažan
giečiams, buvo nelengva. 
Dar sunkiau buvo “Vilnies” 
leidėjams, nes į Chicagą su
plaukė patys bjauriausi lietu
viškieji fašistai, hitlerininkų 
pagalbininkai. Jie ne kartą 
grasino susidoroti su Leonu 
Prūseika, Jonu Jokubka.

Pamenu, prieš kokius 20 
metų laisviečiai vėl pasiuntė 
mane į “Vilnies” suvažiavi
mą. Važiavau ne tuščias — 
vežiau surinktų pinigų. “Mil
dos” salėje, kur vyko suva
žiavimas, buvo apie porą 
šimtų žmonių. Pasakiau kal
bą, nuo New Yorko lietuvių 
pasveikinau “Vilnies” skaity
tojus. Ta proga ir chicagiš
kiai parinko nemaža aukų ir 
per Mažeiką įteikė perduoti 
“Laisvei”.

Apskritai, nė vienas “Vil
nies” ar “Laisvės” renginys 
nepraeidavo be to, kad nebū
tų ieškoma galimybės pa
remti draugišką laikraštį. Ta 
prasme laisviečiai turi būti 
daug kuo dėkingi Chicagos 
pažangiečiams, o “Vilnis” — 
New Yorko lietuviams. Daž
name “Laisvės” suvažiavime 
ar piknike kalbėdavo Vincas 
Andrulis, Leonas Prūseika, o 
į Chicagą važiuodavo Rojus 
Mizara, Antanas Bimba, kaip 
žinia, taip pat yra ir dirbęs 
“Vilnyje”.

Visus dešimtmečius abu 
draugiški laikraščiai žengė 
petys petin, rėmė vienas 
kitą, nes juos vienijo meilė 
gimtam kraštui, vienijo 
bendras tikslas, bendra kova 
už Amerikos darbo žmonių 
interesus. Povilas Veikta

išsipildė. Jis sėdo už trakto
riaus vairo. Kai kolūkis nu
pirko pirmąjį javų kombainą, 
jį ūkio vadovai irgi patikėjo 
vairuoti darbščiam vaikinui. 
Ir štai šiemet/jau dvidešimt 
penktą vasarą Vitas kirto 
javus sav (įgimtajame ūkyje.

Ilgam prisimins Vitas Jaš
kauskas šią javapjūtę, kuri 
prasidėjo neįprastai . . . nuo 
apdovanojimo. Šauniajam 
Sūduvos krašto artojui buvo 
įteiktas Darbo šlovės I laips
nio ordinas. Dabar jis yra 
vienintelis Lietuvoje mecha
nizatorius, visų trijų laipsnių 
Darbo šlovės ordinų kavalie
rius. Be to, jo krūtinę puošia 
ir “Garbės ženklo” ordinas.

Dosni Lietuvos žemė 
tiems, kurie ją myli ir dirba. 
Šiemet javų laukai padovi- 
niečiams atseikėjo rekordinį 
keturių tūkstančių tonų grū
dų derlių. Svarus buvo ir 
Vito Jaškausko indėlis. Jis iš 
hektaro prikūlė daugiau kaip 
po 50 centnerių.

— Jeigu šiandien tektų 
pervežti per dvidešimt pen
kerius jo darbo metus su
rinktą nuo laukų derlių, — 
sako kolūkio pirmininkas Si
gitas Avižienis, — reikėtų 
daugiau kaip 200 vagonų. 
Tiek $ra supylęs į ūkio aruo
dą žmogus, kuris yra reiklu^ 
sau ir kitiems, pareigingas 
šeimos tėvas, užauginęs ir 
išleidęs į gyvenimą šešis vai
kus.

Vyresnysis sūnus Vytas —• 
agronomas, duktė Danutė — 
zootechnikė. Ir jaunylį Algi
mantą traukia prie žemės. 
Nūnai jis mokosi kaimo pro
fesinėje technikos mokyklo
je. Pats Vitas Jaškauskas ne 
vien darbu sotus. Jis randa 
laiko ne tik vaikams, anū
kams, bet ir knygai.

Adolfas UŽA

Tris savaites Woodhaven, 
N. Y. pas Augustino Iešman
to seserį viešėjo Natalija 
lešmantienė.

Seniau Iešmantai ilgus me
tus gyveno Nevy Yorko prie
miestyje, abu dainavo 
“Aido” chore. Tapę pensinin
kais, persikėlė gyventi į Lau
derdale Lakes, Floridą.

Neužilgo pradėjo dalyvauti 
ir veikti Lietuvių Socialinia
me klube, LLD 75 kuopoj ir 
kitoje pažangiečių veikloje. 
Kol gyvavo Miami “Aido” 
choras, abu dainavo ir tame 
chore.

Per kelis metus Augusti
nas buvo perrenkamas Klubo 
pirmininku, iki Klubas buvo 
parduotas.

* ♦ ♦
Natalija lešmantienė dirbo 

“Laisvės” vajininke, dažnai 
parašydavo į “Laisvę” apie 
pažangiųjų lietuvių veiklą.

Praėjusį rudenį siuntė pre
numeratą ir korespondenci
ją, bet “Laisvėje” nebuvo 
rašoma. Prenumeratoriai ne
gavę pakvitavimų.

Natalija suprantanti, kad

visi esame nebejaunuoliai, 
gali kai kas ir pasimiršti.

“Laisvei” reikalinga para
ma, prisideda su $50 “Lais
vei” išleidinėti. Ačiū Natali
jai už paramą.

Ieško gyvenimo 
draugės |

Viena gyvenanti moteris, 
60-60 Palmeto g-vėj, Ridge
wood, N. Y. ieško pavienės 
moteries, kuri norėtų drauge 
gyventi. Butas didelis, gali 
naudotis virtuve ir skalbyk
la. Rajonas tykus ir švarus, 
krautuvės arti ir privažiavi
mas visur geras. Norint gau
ti daugiau informacijų,skam
binkit tel.: Ev. 6-5856.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

“Laisvės” leidėjų svar
biems reikalams susirinki
mas šaukiamas penktadienį, 
spalio 5 d. 10 v. ryto, 
“Laisvės” salėje. Visi direk
toriai prašomi dalyvauti.

Nastė Buknienė
Sekretorė

BRIEFS

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Victor Repečka
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mildred H., 

dukrai Diana Listowich ir žentui George, Worces
ter, Mass., broliui Stephen ir jo šeimai Tarybų 
Lietuvoje, ir visiems artimiesiems, giminėms ir 
draugams,gyvenantiems Amerikoje ir Lietuvoje.

Žinokit, kad ir mes liūdim su jumis, netekę gero 
draugo.

NARIAI IR VALDYBA 
LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB

St. Petersburg, Fla.

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Few people will ask the 
price of goods at a Soviet 
shop. This may seem strange 
to a North American who is 
long accustomed to constant
ly changing prices. In the 
Soviet Union, however, the 
prices of foodstuffs have not 
gone up once in the past 
decade.

♦
Despite 

sions and 
the Unite 
Soviet Umįon, the news isn’t 
all bad. Oh an official level, 
there are some signs of a 
greater willingness on the 
part of both ) American and 
Soviet leaders to mend some 
of the broken fences of the 
past fefasvears.

* 'x. *
When we tml 

uania we 
beautiful 
American 
memories 
hood and since the traveling 
opened up many from here 
have been visiting this beau
tiful city. It has almost 
become an international city. 
Tourists come to Vilnius 
from all over the world. You 
can hear almost every lan
guage spoken here.

This ancient city is a 
treasure house of architectu
ral beauty, and each winding 
street has its own history.

An American visitor re
calls with sadness the demo
lition of New York’s historic 
Metropolitan Opera House 
and majestic Pennsylvania 
Railroad station as one wat
ches Vilnius workers pain
stakingly reconstructing cen
turies-old buildings.

Vilnius’ Old Town is to be 
reconstructed as a complex 
whole. While the ancient 
architecure is faithfully prei 
served, each building is be
ing fully modernized, its in
terior rebuilt to provide 
apartments with all conveni
ences.

To restore the past is far 
more expensive and time
consuming than to build mo
dern prefabricated housing.

New Vilnius, handsome 
and streamlined, has risen 
side by side with its Old 
Town. Building a new city 
that can rightfully take its 
place beside centuries of 
architectural splendor pre
sents quite a challenge. And 
New Vilnius is struggling 
hard to meet it.

Alekui Taraškai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Violet, 

dukrai Caroly ir anūkams, taip pat kitiems 
giminėms ir draugams 
Lietuvoje. Mes giliai 
draugo.

Aldana Katinas
John Katinas
P. N. Ventai
A. Mitchell 
C. Bender 
W. Malin

plačioje Amerikoje ir 
liūdime, netekę artimo

S. Stasiukaitienė 
K. Rušinskienė 
I. Bimba
N. Buknienė 
W. B. Keršuliai
O. Čepulienė

Ieva Mizarienė

* *
continuing ten- 

hostility between 
1/ States and the

*
about Lith-
'about itsthink 

capital Vilnius. 
Lithuanians have 
from their child-

From Anthony Bimba’s 
Diary:

Saw a play “Born Yester
day.” A good comedy.

January 20, 1949
Harry S. Truman’s inau

guration. In his speech he 
violently attacked U.S.S.R. 
Henry Wallace branded his 
speech a “War speech.” Tru
man promised moral, materi
al, technical and military aid 
to all countries opposed to 

<įS.S.R.;
Again bowling awful — 

100, 92>97.
Attended the meeting 

with the architect on the 
plans for some changes in 
the new building. Every
thing would cost about 
$35,000!

January 22, 1949
Today is my birthday. Ilse 

promised to treat me a 
show.

Today I am 55 years old. 
But I feel that I have lived 
very little yet . . .

January 23, 1949
Use’s sister Hilda came, 

and we all went to Paterson 
to see my brother. We found 
Shlapikas family from East
on already there, i We had a 
nice dinner and a nice talk. 
Evelyn Shlapikas and her 
young husband (who is Uk
rainian) are very progressive 
people.

Whenever I see my broth
er’s family I am always 
impressed by the fact that 
they are getting along as 
well. Their daughter Adele, 
and their two girls —■ Lillian 
and Linda
have a problem of so called 
“inlaws.

seem never

Ilse

Anthony Bimba in Kaunas factory in 1945




